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 ٣    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

? 
  (ع) البيت أهل مكتبة مقدمة

أهل بيته الطيبني  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل

  وبعد:، الطاهرين

ا ﴿ فاستجابة لقول اهللا سبحانه وتعاىل:
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إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من ÷:((ولقول رسول اهللا 

بعدي أبداً كتاب الّله وعرتيت أهل بيتي، إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا 

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ÷:  حتى يردا عّيل احلوض))، ولقوله

((أهل بيتي أمان ÷: ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى))، ولقوله 

من ّرسه أن ((÷: ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء))، ولقوله 

حييا حيايت؛ ويموت ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول علياً 

وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من  وذريته من بعدي؛ وليتوّل 

 وفاطمة، عيل، :بأهنم÷ وقد بّني ، اخلرب)) طينتي؛ وُرزقوا فهمي وعلمي

 وقال: ((الّلهم ÷ عندما جلَّلهم  - %وذرّيتهام  واحلسني واحلسن
ٍ
بكساء

  أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا)). هؤالء



  )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة    ٤

  استجابًة لذلك كّله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).

ففي هذه املرحلة احلرجة من التاريخ؛ التي يتلّقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 

ُممثالً يف الزيدية، أنواَع اهلجامت الرشسة، رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل 

 %ات اهللا عليهم َعْرب نَْرشِ ما خّلفه أئمتهم األطهار البيت املطهرين صلو

وشيعتهم األبرار ريض اهللا عنهم، وما ذلك إال لثَِقتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي 

هي مراد اهللا تعاىل يف أرضه، ودينه القويم، ورصاطه  % محلها أهل البيت

ة السليمة، وملا ورد املستقيم، وهي تُعربِّ عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشي

  ÷.يف كتاب اهللا عّز وجل وسنة نبيّه 

واستجابًة من أهل البيت صلوات اهللا عليهم ألوامر اهللا تعاىل، وشفقة منهم 

، كان منهم تعميُد هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيّة ÷بأمة جّدهم 

م قد الطاهرة عىل مرور األزمان، ويف كّل مكان، ومن تأّمل التاريخ وَجَده

ضّحوا بكل غاٍل ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين عىل العقائد 

امة، منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد اهللا عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل،  اهلدَّ

  واإليامن بصدق وعده ووعيده، والرضا بخريته من َخْلِقه.

، ومراُد وألن مذهبهم صلوات اهللا عليهم ديُن اهللا تعاىل ورشعه

وإْرُثه، فهو باٍق إىل أن يرث اهللا األرض ومْن عليها، وما ÷   اهللا رسول

((إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن ÷:   ذلك إال مصداق قول رسول اهللا

  احلوض)). يفرتقا حتى يردا عيلّ 

قال والدنا اإلمام احلّجة/ جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع): (واعلم أن اهللا جّل 

رتِض لعباده إال دينًا قويًام، ورصاطًا مستقيًام، وسبيالً واحداً، وطريقًا جالله مل ي

وا قاسطًا، وكفى بقوله عّز وجل: ﴿
ُ
بِع

َ
 ت

َ
 َوال

ُ
وه

ُ
اتبِع

َ
ا ف

ً
ِقيم

َ
ت

ْ
س

ُ
 ِ َا ِ ا 

َ
ذ

َ
ن ه

َ
وَأ

 
ُ
تق

َ
 
ْ
م

ُ
ل
َ
ع
َ
 بِِه ل

ْ
م

ُ
 وَصا

ْ
م

ُ
ِ ل
َ
ِيلِِه ذ

َ
 س

ْ
ن

َ
 
ْ
م

ُ
ِ  ب

َ
رق

َ
ف
َ
ت
َ
 

َ
ل

ُ
سب  ا

َ
  .]١٥٣[األنعام:﴾ ون

ِت ﴿وقد علمَت أن دين اهللا ال يكون تابعًا لألهواء: 
َ
د

َ
س

َ
ف
َ
 ل

ْ
م

ُ
اَءه

َ
و

ْ
ه

َ
َق أ

ْ
 ا

َ
ع

َ
ب ِو ا

َ
َو



 ٥    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة
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علًام بذلك، وعقلَت عن اهللا وعن رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك، علمَت أنه 
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تتمكن من معرفة احلق وأهله إال باالعتامد عىل حجج اهللا الواضحة، وبراهينه البيّنة 

الالئحة، التي هدى اخللق هبا إىل احلق، غري معّرج عىل هوى، وال ملتفت إىل جدال وال 
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  وقد َصَدَر بحمد اهللا تعاىل عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، مذّيالً بالتعليق ٦١٤م احلجة عبداهللا بن محزة(ع) تأليف/ اإلما ،الشايف-١

الوايف يف ختريج أحاديث الشايف، تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/ 

  هـ.١٣٨٨احلسن بن احلسني بن حممد رمحه اهللا تعاىل

                                                             
 التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.  – )١(



  )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة    ٦

َمْطَلُع البُُدْوِر َوَجمَْمُع البُُحْوِر يف تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القايض -٢

املؤّرخ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال رمحه اهللا تعاىل، العالمة 

  هـ.١٠٩٢- هـ ١٠٢٩

ديوان اإلمام املنصور باهللا  -الّشُمْوِس َواألَْقَمْاِر  ُق َمَطْالُِع األَنَْوْاِر َوَمَشْارِ -٣

  هـ.٦١٤ - عبداهللا بن محزة(ع) 

ـ ٣٧٦) جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين(ع- ٤   هـ.٤٠٤ - ه

ِة األَْطَهْاِر، رشح القصيدة التي نظمها  األَْزَهارِ  َحمَاِسنُ -٥ يف تَْفِصيِْل َمنَاِقِب الِعْرتَ

اإلمام املنصور باهللا عبداهللا بن محزة(ع)، تأليف/ الفقيه العالمة الشهيد محيد 

  هـ.٦٥٢ -بن أمحد املحّيل اهلمداين الوادعي رمحه اهللا تعاىل 

محيدان، تأليف/ السيد العامل نور الدين أيب عبداهللا محيدان بن  جمموع السيد - ٦

  حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهللا تعاىل عنه.

السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية، تأليف/ اإلمام أمحد بن -٧

  هـ.١٢٦٩ت  - هاشم(ع) 

 واألنظار، تأليف/لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم  - ٨

  هـ.١٤٢٨ هـ١٣٣٢جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)  اإلمام احلجة/

تأليف/  جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل(ع)، - ٩

  هـ.١٢٢ - هـ ٧٥اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب(ع) 

ة، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا بن رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضح-١٠

  هـ.٦١٤ت  -محزة(ع) 

اإلمام احلجة عبداهللا بن /صفوة االختيار يف أصول الفقه، تأليف-١١

  هـ.٦١٤ت محزة(ع)

املختار من صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم  -١٢

ِه/ السيّد العالمة حممد بن حييى بن احلسني ب ن حممد حفظه األخيار، لُِمْختَِرصِ



 ٧    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

اهللا تعاىل، اخترصه من الصحيح املختار للسيد العالمة/ حممد بن حسن 

  العجري رمحه اهللا تعاىل.

هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الطاهرين، تأليف/ السيد اإلمام اهلادي بن إبراهيم - ١٣

  هـ.٨٢٢ت - الوزير(ع) 

يى بن احلسني اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلمام أيب طالب حي-١٤

  هـ. ٤٢٤ -اهلاروين(ع) 

عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم  -املنري -١٥

  تأليف/ أمحد بن موسى الطربي ريض اهللا عنه. (ع)

هناية التنويه يف إزهاق التمويه، تأليف السيد اإلمام/ اهلادي بن إبراهيم  -١٦

  هـ.٨٢٢ - الوزير(ع) 

عن فضائل الطالبيني، تأليف/ احلاكم اجلشمي املحسن بن حممد تنبيه الغافلني  - ١٧

  هـ.٤٩٤ - بن كرامة رمحه اهللا تعاىل 

عيون املختار من فنون األشعار واآلثار، تأليف اإلمام احلجة/ جمدالدين  -١٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

(ع) وأخيه إدريس بن عبدا-١٩ هللا(ع)، أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهللا 

  تأليف/ أمحد بن سهل الرازي رمحه اهللا تعاىل.

الوافد عىل العاِمل، تأليف/ اإلمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -٢٠

  هـ. ٢٤٦ -الريس(ع) 

  اهلجرة والوصية، تأليف/ اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس(ع). - ٢١

جة جمدالدين بن اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلمام احل-٢٢

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

املخترص املفيد فيام ال جيوز اإلخالل به لكّل مكلف من العبيد، تأليف/ القايض - ٢٣

  هـ.١٢٨٢العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي ريض اهللا عنه ت 



  )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة    ٨

  مخسون خطبة للجمع واألعياد.-٢٤

اإلمام احلجة عبداهللا بن  رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات، تأليف/-٢٥

  هـ.٦١٤محزة(ع) ت

الرسالة الصادعة بالدليل يف الرد عىل صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ - ٢٦

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة، تأليف/ اإلمام احلجة جمدالدين -٢٧

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢ور املؤيدي(ع) بن حممد بن منص

احلجج املنرية عىل األصول اخلطرية، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن -٢٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد بن منصور املؤيدي(ع) 

  هـ.١٣٤٣النور الساطع، تأليف/ اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي(ع) - ٢٩

المة حممد بن احلسن سبيل الرشاد إىل معرفة رّب العباد، تأليف/ السيد الع-٣٠

  هـ.١٠٧٩ - هـ ١٠١٠بن اإلمام القاسم بن حممد(ع)

ويليه/ اجلواب  - لتباس عن مسائل اإلفريقي إلياس اجلواب الكاشف لال-٣١

الراقي عىل مسائل العراقي، تأليف/ السيد العالمة احلسني بن حييى بن 

  احلسني بن حممد حفظه اهللا تعاىل.

ـ ٢٤٥ىل احلق حييى بن احلسني(ع)أصول الدين، تأليف/اإلمام اهلادي إ- ٣٢   هـ.٢٩٨ - ه

الرسالة البديعة املعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القايض العالمة عبداهللا بن -٣٣

  هـ.٦٦٧ -زيد العنيس رمحه اهللا تعاىل 

العقد الثمني يف معرفة رب العاملني، تأليف األمري احلسني بن بدرالدين -٣٤

  هـ.٦٦٣حممد بن أمحد(ع) 

اإلمام القاسم بن  /تأليف ،ثبات والية أمري املؤمنني(ع)الكامل املنري يف إ-٣٥

  هـ.٢٤٦إبراهيم الريس (ع) 

كتاُب التَّْحِرْيِر، تأليف/ اإلمام الناطق باحلق أيب طالب حييى بن احلسني - ٣٦

  هـ.٤٢٤ - اهلاروين(ع) 



 ٩    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  هـ.١٣١٩جمموع فتاوى اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) -٣٧

داية الرشيد، تأليف/ السيد العالمة احلسني القول السديد رشح منظومة ه-٣٨

  بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهللا تعاىل.

قصد السبيل إىل معرفة اجلليل، تأليف السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا -٣٩

  عوض حفظه اهللا تعاىل.

نظرات يف مالمح املذهب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العالمة/ -٤٠

  هللا تعاىل.حممد بن عبداهللا عوض حفظه ا

معارج املتقني من أدعية سيد املرسلني، مجعه السيد العالمة/ حممد بن -٤١

  عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.

االختيارات املؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد اإلمام احلجة/ -٤٢

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع)، (

مة (فتاوى وفوائد)، تأليف السيد العالمة/ حممد بن من ثامِر الِعْلِم واحلك-٤٣

  عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.

تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن ، التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية-٤٤

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد املؤيدي(ع) 

م واجلَْهِر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وإثبات -٤٥ فع والضَّ املنهج األقوم يف الرَّ

، األََعمُّ  َعَىل َخْريِ اْلَعَمِل يف التأذين، وغري ذلك من الفوائد التي هبا النَّْفعُ حيَّ 

  تأليف/ اإلمام احلجة/ جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي(ع).

 األساس لعقائد األكياس، تأليف/اإلمام القاسم بن حممد (ع).-٤٦

جة/جمدالدين البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي. تأليف اإلمام احل-٤٧

 هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن حممد املؤيدي(ع) 

األحكام يف احلالل واحلرام، لإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن -٤٨

 هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥القاسم بن إبراهيم(ع) 



  )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة    ١٠

 هـ). ٩٠٠ت)ع(احلسن بن عزالدين املعاد، تأليف/اإلمام وزاد الرشاد املختار من(كنز- ٤٩

الكافل، تأليف/ العالمة الفاضل: عيل بن شفاء غليل السائل عام حتمله -٥٠

 صالح بن عيل بن حممد الطربي. 

  تأليف السيد العالمة/ حممد بن عبداهللا عوض حفظه اهللا تعاىل.الفقه القرآين، - ٥١

 تعليم احلروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). - ٥٢

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة املبتدئني/ اجلزء األول احلروف - ٥٣

 ية، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). اهلجائ

)، ١٠إىل  ١سلسلة تعليم مبادئ احلساب/ اجلزء األول األعداد احلسابية من (- ٥٤

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

 ).ع( البيت أهل مكتبة إصدارات اآلجرومية، متن عىل التسهيل تسهيل- ٥٥

 صالةال أفضل وآله صاحبها عىل النبوية احلكمة حدائق من وأثامر أزهار- ٥٦

 تعاىل.   اهللا حفظه عوض عبداهللا حممد/ العالمة السيد تأليف والسالم،

العالمة حممد بن حييى متن الكافل بنيل السؤل يف علم األصول، تأليف/  - ٥٧

 هـ).٩٥٧(ت:  هبران

كام شاركت مكتبة أهل البيت(ع) بالتعاون مع مؤسسة اإلمام زيد بن عيل(ع) 

  الثقافية يف إخراج:

مام اهلادي(ع)، تأليف/ اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن جمموع رسائل اإل- ٥٨

  هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥القاسم بن إبراهيم(ع) 

العقد الثمني يف تبيني أحكام األئمة اهلادين، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهللا -٥٩

  هـ.٦١٤(ع) ة بن محز

والتتّمة  هـ،٣٥٣- املصابيح وتتمتّه، تأليف/ السيد اإلمام أيب العباس احلسني(ع)- ٦٠

  لعيل بن بالل ريض اهللا عنه.

ـ.١٣١٩- املوعظة احلسنة، تأليف/ اإلمام املهدي حممد بن القاسم احلسيني(ع) - ٦١   ه



 ١١    )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  ومع مكتبة الرتاث اإلسالمي:

البدور املضيئة جوابات األسئلة الضحيانية، تأليف/ اإلمام املهدي حممد بن - ٦٢

  هـ.١٣١٩ - القاسم احلسيني(ع) 

  العلمي والثقايف:وبالتعاون مع مركز بدر 

التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين بن -٦٣

 هـ. ١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢حممد املؤيدي(ع) 

البالغ الناهي عن الغناء وآالت املالهي. تأليف اإلمام احلجة/جمدالدين -٦٤

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن حممد املؤيدي(ع) 

احلجة/جمدالدين بن حممد املؤيدي(ع)  تأليف اإلمامديوان احلكمة واإليامن.  -٦٥

  هـ.١٤٢٨ -هـ ١٣٣٢

وهناك الكثري الطيّب يف طريقه للخروج إىل النور إن شاء اهللا تعاىل، نسأل اهللا 

  تعاىل اإلعانة والتوفيق.

ونتقّدم يف هذه العجالة بالشكر اجلزيل لكّل من ساهم يف إخراج هذا العمل 

 أن يكتب ذلك للجميع يف ميزان نسأل اهللا - وهم ُكثُر- اجلليل إىل النور 

  واملثوبة.  احلسنات، وأن جيزل هلم األجر

وختامًا نتّرشُف بإهداء هذا العمل املتواضع إىل روح موالنا اإلمام احلجة/ 

 -سالم اهللا تعاىل عليه ورضوانه- جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي 

رش تراث أهل كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم، وصاحب الفضل يف ن باعِث 

  البيت(ع) وشيعتهم األبرار ريض اهللا عنهم.

وأدعو اهللا تعاىل بام دعا به(ع) فأقول: اللهم صلِّ عىل حممد وآله، وأمتم علينا نعمتك 

يف الداَرْين، واكتب لنا رمحتك التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم عّلمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

اِن ن؛ ﴿بام عّلمتنا، واجعلنا هداة مهـتدي
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   [الحشر]،﴾  َوال



  )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة    ١٢

ليكون من نرجوا اهللا التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه، واهللاَ أسأل أن يصلح العمل 

السعي املتقبّل، وأن يتداركنا برمحته يوم القيام، وأن خيتم لنا ولكافة املؤمنني بحسن 

 اخلتام، إنه ويل اإلجابة، وإليه منتهى األمل واإلصابة، ﴿
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  وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين وصىل اهللا عىل سيّدنا حممد

  ديمدير المكتبة/ إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي  



 ١٣    ]تقديم[

? 
  [تقديم] 

صىل اهللا وسلم وبارك وترحم عىل سيدنا حممد وعىل احلمد هللا رب العاملني، و

  أهل بيته الطاهرين، وبعد:

فهذه مسائل فقهية يف العبادات واملعامالت، أصحبناها بأدلتها من الكتب 

وإنام نذكر روايات أهل السنة الطمئنان  ،املعتمدة يف احلديث عند الزيدية

ته، وما اعتمدنا إال وإسكاالقارئ بصحة املذهب، وإلقناع املخالف واملشكك 

   .روايات حمدثي الزيدية

وحينئذ فإنا  ؛هذا، وقد يشتهر احلديث شهرة يطمئن الفؤاد معها إىل صحته

  نعتمده ولو كان من رواية أهل السنة. 

والذي دعانا إىل هذا الصنيع رغبة املرشدين وكبار طلبة العلم من الزيدية يف 

اإلرشاد أو عند االحتكاك بأهل للحاجة املاسة التي يمرون هبا عند  ؛ذلك

  املذاهب األخرى. 

ومل نذكر يف هذه األوراق إال عيون مسائل الفقه دون الكثري من التفاصيل 

ألن الغرض هو بيان ما تدعو إليه حاجة املرشدين وكبار الطلبة؛ أما  ؛والتفاريع

من يريد التخصص يف هذا املجال فهناك أسفار كبار وضعها علامء الفقه وهي 

معروفة منها املطبوع واملخطوط وضعت إلفادة العلامء املتخصصني ال 

  وصىل اهللا وسلم عىل حممد وآله الطاهرين.  ،للمبتدئني، واحلمد هللا رب العاملني



  الطهارة كتاب من    ١٤

?  
   الطهارة كتاب من

((ال يبولن أحدكم يف املاء الذي ال جيري ثم يغتسل فيه)) حديث مشهور 

  ي ومسلم، ومن أئمتنا املؤيد باهللا. مذكور يف كتب املحدثني منهم البخار

إذ من املعلوم أن الكثري الراكد  ؛القليل :واملراد باملاء الذي ال جيري

ألهنا ال تتلوث بوقوع  ؛كالبحريات الكبار وما شاهبها من الغدران غري مراد

  وال خالف أن ما كان كذلك فإنه ال يتنجس وإنام اخلالف يف القليل.  ،البول فيها

  فيه.  النجاسةأن املاء اجلاري ال يتنجس بوقوع  احلديث يؤخذ منو

فإن فطر العقول السليمة تستقذر الوضوء أو  ؛وهذا احلديث متوافق مع الفطرة

 ﴿ :الغسل من املاء القليل الذي قد بيل فيه وتستخبث ذلك وقد قال تعاىل
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  القليل يتلوث بوقوع البول فيه.  ، وال شك أن املاء]١٥٧[األعراف: ﴾ع

 ؛القلة والكثرة من األمور النسبية وهي ختتلف باختالف األشخاص ،نعم

فالذي  ،فقد يرى الشخص قدرا ً َمن املاء قليالً يف حني أنه يراه شخص آخر كثرياً 

والذي يراه كثرياً ال حيرم عليه  ،يراه قليالً حيرم عليه استعامله للوضوء ونحوه

  إذ ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعها.  ؛وكل واحد منهام مصيب فيام رأى ،استعامله

((إن املاء ال ينجسه يشء)) فإنه وإن كان قد أخرجه  :هذا، وأما حديث

جامعة من املحدثني إال أن احلديث الذي ذكرناه أوالً أقوى سنداً ورواته أكثر 

  قاله يف ماء كثري.  ÷وحيتمل أن النبي 



 ١٥    النجاسات

  النجاسات
األدلة من مجيع األطراف بوجوب التنزه عن النجاسات واالبتعاد قد جاءت 

ملا فطر اهللا تعاىل عليه الناس بل وكثريًا من احليوانات  ؛وال حاجة إليرادها ،عنها

  عىل التنزه عنها واالبتعاد والنفور منها. 

ومن النجاسات الفطرية: البول والغائط والقيح والقيء وامليتة املتعفنة وما 

ك، وهناك نجاسات مل هتتد إليها الفطرة فهدى اهللا تعاىل إليها عباده أشبه ذل

 ،وامليتة التي مل تتعفن ،ودم احليض ،كالدم املسفوح ،وأرشدهم إىل اجتناهبا

  والودي.  ،واملذي ،واملني ،واخلمر

  السؤر
سؤر اآلدمي والبقر واإلبل والغنم واخليل واحلمري واهلرة كل ذلك جيوز 

أن ما ذكر طاهر فال  :والدليل عىل ذلك ،الوضوء والغسل استعامل سؤره يف

واملسلمون عادة ال يتجنبون عرق اخليول واحلمري  ،رشب ما ذكر منهبيفسد املاء 

  واإلجامع الفعيل من أقوى األدلة.  ،والدواب

((إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع  :حلديث ؛وسؤر الكلب نجس

  البخاري ومسلم وغريهم من املحدثني. أخرجه املؤيد باهللا و .مرات))

بسبب وجود  ÷عن النبي  #يؤيد ذلك ما روي أنه انقطع جربيل 

   .÷جرو يف بيته 

 ÷وما روي أنه  ،امتنع من دخول بيت فيه كلب ÷وما روي أنه 

   .أمر بقتل الكالب

ألنه ينتقل منها أمراض  ؛يزيد ذلك تأكيداً أن األطباء يأمرون بقتل الكالب

  ىل اإلنسان. خطرية ع



  ]االستيقاظ حديث[    ١٦

 ،أما ما يتساقط من جسد املغتسل أو من أعضاء املتوضئ فهو مستعمل

والنفوس تنفر  ،والتوضوء بأوساخ الناس مام ال ينبغي أن يقع يف تركه خالف

اللهم إال رواية  ،ومن هنا مل يرو يف ذلك يشء ،بطبعها عن غسالة أوساخ الناس

ومل يكونوا  ،÷ء النبي أن الصحابة كانوا يتمسحون بام تساقط من وضو

فال ينبغي أن يستدل به عىل جواز الوضوء  ؛يتمسحون به للوضوء وإنام للتربك

  بغسالة أوساخ الناس. 

  ]االستيقاظ حديث[
حديث: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها 

من املحدثني  ثالثًا فإنه ال يدري أين باتت يده)) حديث مشهور رواه مجع كثري

   .# منهم مسلم واملؤيد باهللا وذكره اهلادي

 ؛وهذا احلديث فيه إرشاد إىل ما هو األوىل واألحوط وليس النهي فيه للحظر

ام ويداه طاهرتان فالواجب هو استصحاب الطهارة املتيقنة وذلك أن النائم إذا ن

ام حقق إىل أن يرد عن ذلك ناقل حمقق، واالستصحاب أحد األدلة الرشعية ك

  ذلك يف األصول. 

 ،أن تطهري النجاسة اخلفية يكون بثالث غسالت :يؤخذ من احلديثنعم، 

  فإذا زالت باليقني فقد طهر املحل.  ،وأما تطهري النجاسة املرئية فالعربة بزواهلا يقيناً 

  أن التقزز واالحتياط يف مظانه مندوب إليه يف الرشع.  :يؤخذ من احلديثكام 

  الكافر] [رطوبة
روي عن أيب ثعلبة اخلشني قال: قلت: يا رسول اهللا إنا بأرض أهل كتاب أو نأيت 

سلوها ثم اطبخوا فيها)): حديث ((اغ :أرض أهل الكتاب فنسأهلم آنيتهم فقال

  مشهور عند املحدثني وممن رواه البخاري ومسلم واملؤيد باهللا وغريهم كثري. 



 ١٧    األبوال

ا ﴿ :وبقوله تعاىل ،جسةقد استدل هبذا احلديث عىل أن رطوبة الكفار ن
َ
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م
ْ
أنزل وفد ثقيف يف املسجد  ÷، وبأن النبي ]٢٨[التوبة: ﴾ا

((إنه ليس عىل  :÷فقال رسول اهللا  ،قوم أنجاس ،يا رسول اهللا :فقالوا

  األرض من أنجاس الناس يشء إنام أنجاس الناس عىل أنفسهم)). 

عىل ذلك، ثم بني  ÷أقرهم النبي  قوم أنجاس :فإن الصحابة ملا قالوا

  .إلخ. .هلم أنه ليس عىل األرض من أنجاس الناس يشء

أن الكفر مظنة لنجاسة الكافر، وذلك من حيث  :والذي يظهر يل واهللا أعلم

 ÷لذلك أمر النبي  ؛أن الكافر لبعده عن الرشائع ال يتنزه عن النجاسات

جس الذات كالكلب وعىل هذا فالكافر ليس ن ،بغسل آنية أهل الكتاب

   .فإذا اغتسل وتطهر طهر ؛وإنام هو متنجس ،واخلنزير

 ﴿أن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف آخر آية الوضوء:  :والدليل عىل ذلك
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وعىل هذا فغري  ،ع الوضوء والغسل من أجل أن يطهر املسلمنيتعاىل أنه إنام رش

املسلمني أنجاس ال يطهرهم إال االلتزام بأحكام اهللا من الوضوء والغسل 

ولو أن املسلم ترك االلتزام هبذه األحكام لكان  ،واالبتعاد عن النجاسات

   .ألنه مل يتطهر كام أمره اهللا ؛نجساً 

  األبوال
((ال بأس بأبوال اإلبل والبقر والغنم وكل  :قال ÷يف املجموع أن النبي 

  يشء حيل أكل حلمه إذا أصاب ثوبك)). 

أن ناسًا من  :وأخرج مجع كثري من املحدثني منهم البخاري ومسلم عن أنس

((ارشبوا من ألباهنا  :÷فقال هلم النبي  ÷عرينة قدموا عىل النبي 

  وأبواهلا)) يعني اإلبل. 



  ]والدم والمني والقيء الغائط[    ١٨

((عذاب القرب  :#عن عيل  ،وجمموع اإلمام زيد ويف أمايل أمحد بن عيسى

  والنميمة)).  ،والدين ،من البول :من ثالثة

  أن  :وأخرج املؤيد باهللا والبخاري ومسلم ومجع كثري من املحدثني

أحدهام  ؛((إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري :مر بقربين فقال ÷رسول اهللا 

  النميمة)). كان ال يتنزه عن البول، واآلخر كان يميش ب

وذلك بمعنى أن البول  ،فيام هنا بيان أنه جيب عىل املكلف أن يتنزه عن البول

أن بعض األبوال ال بأس عىل املكلف فيها وهي بول  ÷وبني النبي  ،نجس

  ويفهم أن بول ما ال حيل أكل حلمه نجس.  ،ما يؤكل حلمه

  والدم] واملني والقيء [الغائط
و أخبث منه، والقيء أيضًا مام يستخبث هذا، والغائط أخو البول بل ه

 .)١(واملني واملذي والودي خارج من خمرج البول فيكون لذلك نجساً  ،ويستقذر

 ﴿ :لعموم املقتيض يف ؛والدم نجس
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ى﴿ :لقوله تعاىل ؛ولالتفاق عىل نجاسة دم احليض
ً
ذ
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، واألذى ]٢٢٢بقرة:[ال ﴾ق

  تقريبًا بمعنى النجس. 

نعم، قد يستدل بنجاسة دم احليض عىل نجاسة املني واملذي وذلك بعلة 

وقال:  ،بتطهري دم االستحاضة ÷اخلروج من خمرج البول، وقد أمر النبي 

  وذلك يدل عىل نجاسة الدم.  ،إنه دم عرق

                                                             
عن عمرو بن ميمون قال:  كر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن برشح مسلم: حدثنا أبو بيف صحي  –) ١(

أخربتني  :سألت سليامن بن يسار عن املني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال

عائشة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم كان يغسل املني ثم خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب وأنا 

  ر الغسل فيه.أنظر إىل أث



 ١٩    ]الميتة[

  [امليتة]
ونحن  ÷تاب رسول اهللا قرئ علينا ك :روي عن عبداهللا بن ُعَكيم قال

((أن ال تنتفعوا  :وأنا غالم شاب - وروي بشهرين- بأرض جهينة قبل موته بشهر 

من امليتة بإهاب وال عصب)) رواه املؤيد باهللا وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن 

  ومجع كثري من املحدثني.  ،ماجه وأمحد

يف السمن  يف الفأرة تقع #ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده إىل عيل 

(إذا كان جامداً أخذت وما حوهلا فألقيت وأكل ما بقي، وإن كان  :قال ،فتموت

ئر فامتت نزحت حتى يغلبهم املاء، وإذا وقعت بوإذا وقعت يف ال ،ذائبًا مل يؤكل

  اهـيف اخلل فامتت أهريق). 

 ﴿ :ويشهد لذلك قوله تعاىل ،يدل ذلك عىل نجاسة امليتة
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  ، فعموم املقتيض يدل عىل ذلك. ]٣[المائدة: ﴾ي

إذ ال حياة  ،ويستثنى من ذلك شعر امليتة فال ينجس بموت الشاة ونحوها

وقد روي كام يف رشح التجريد والبخاري وغريهام عن  ،كاةذفيها وال تقع عليه ال

 ÷ نبيأو أن ال ،الشعر :واملراد باليشء ؛أنه ينتفع من امليتة باليشء :÷النبي 

   .أراد أن امليتة تذكى لينتفع بجلدها

مام ينبغي أن يعلم هنا أن اهللا سبحانه وتعاىل حني جاء باإلسالم علم  ،نعم

ومل  ،هذا الباب ونحوهخفايا األحكام يف  - ÷عىل لسان نبيهم -املسلمني 

فعلمهم نجاسة البول ومل يتعرض  ،يتعرض لذكر الظاهر منها اكتفاًء بظهوره

  ر امليتة والدم ومل يتعرض للصديد. كَ وذَ  ،نيللغائط وامل

رتك البعض اكتفاًء بذكر مثله يبني اهللا تعاىل البعض من األحكام ويهذا، وقد 

ومثل ذكره تعاىل  ،وذلك مثل ذكره لتحريم الدم وتركه لذكر الصديد ،وشبهه

   .للحم اخلنزير وتركه لذكر شحمه



  البحر ماء    ٢٠

وذلك ألنه دم  ؛الصديد فالذي يقول بنجاسة الدم يلزمه القول بنجاسة

 :والذي يقول بنجاسة حلم اخلنزير لقوله تعاىل .استحال إىل أخبث مام كان عليه

﴿ 
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َ
 ؛يلزمه القول بنجاسة شحمه - ، والرجس: النجس]١٤٥[األنعام: ﴾ف

  وذلك أن الشحم أصله اللحم أو هو صفة من صفات اللحم. 

   البحر ماء
((هو الطهور ماؤه واحلل ميتته))  :البحر أنه قال يف ÷روي عن النبي 

   .حديث مشهور متداول معمول عليه عند جامهري املسلمني

يؤخذ منه: أن املاء املتغري من أصل خلقته أو من أجل مقره أو ممره جيوز 

  ويلحق بذلك املاء املتغري من طول املكث.  ،التطهر به وال يرضه ذلك التغري

نه وتعاىل امتن عىل عباده بأنه أسكن مياه أنه سبحا :يؤيد ذلك ويشهد له

ٍر ﴿ :األمطار يف األرض فقال سبحانه وتعاىل
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وهو سبحانه وتعاىل ال يتمنن إال  ،املاءطول مكث املياه يف الربك والغدران يغري 

  بام فيه منافع عظيمة لعباده. 

البول  ÷ وإنام ذكر النبي ،الواجب هو التنزه عن مجيع النجاساتفائدة: 

  ألن الناس كانوا يتساهلون فيه. 

  احلاجة قضاء آداب
وهذا مام  ،االبتعاد عن الناس حتى ال يسمع له صوت وال يوجد له ريح

   .رةتقيض به الفط

اللهم إين أعوذ بك من  ،((بسم اهللا :وروي أنه يقول عند الدخول يف املخرج

  . %الرجس النجس الشيطان الرجيم)) روى ذلك أئمة أهل البيت 

  ((اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث)).  :÷وروى أهل احلديث عن النبي 



 ٢١    الحاجة قضاء آداب

ك تعظيم ملنافاة ذل ،أن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها :ومن اآلداب

  وحرمتها.  القبلة

ويرتك اليمني لألكل والرشب  ،أن ال يستنجي باليمني بل بالشامل :ومنها

  وهذا أدب حسن.  ،واملصافحة ونحو ذلك

  ملروءة. ال من علة ملا يف ذلك من منافاة اأن ال يبول قائًام إ :ومنها

جل من أ ؛أو عىل مكان صلب ،أو هيوي به ،أن ال يستقبل به الريح :ومنها

  التنزه عن البول. 

   .جاءت بذلك السنة ؛التمسح باألحجار ونحوها :ومنها

وال ينبغي ذكر اهللا يف اخلالء إجالالً له  ،محد اهللا بعد اخلروج من اخلالء :ومنها

  تعاىل عن أن يذكر يف مثل ذلك املكان. 

  وقد جاء يف هذا الباب جمموعة أحاديث ال حاجة إىل ذكرها. 

وال يف  ،وال يف طرق املسلمني ،ضاء احلاجة بني املقابرهذا، وال ينبغي ق

ملا يف ذلك  ؛وال يف موارد رشهبم ،وال حتت األشجار املثمرة ،أماكن اجتامعهم

((ال رضر وال  ،واألذية هلم ،من اإلرضار باملسلمني ويف احلديث املشهور: 

  رضار يف اإلسالم)). 

  

۞۞۞۞۞  



  الوضوء    ٢٢

  الوضوء
  االستنجاء

  فنقول:  ؛ل والغائط باملاء للصالةاملراد غسل أثر البو

وقد جاء  ،غسل ذلك مام قضت به الفطرة فال حيتاج إىل نصب دليل رشعي

عرش من سنن املرسلني ـ  :((عرش من الفطرة ـ ويف رواية :÷عن النبي 

  ومنها انتقاص املاء)) وهو االستنجاء. 

ء واالغتسال من ومام ينبغي أن يعلم هنا أن اهللا تعاىل رشع لعباده الوضوء باملا

فهو سبحانه وتعاىل يريد لعباده أن يكونوا أهل طهارة وأخرب  ،أجل أن يطهرهم

   .سبحانه وتعاىل أنه حيب املتطهرين

واألحجار وحدها ال تزيل النجاسة وإنام تقلل من النجاسة ومتنع من انتقاهلا 

ومن هنا  ،ويشهد ملا ذكرنا علامء الطب ،إىل الثياب أو إىل مكان آخر يف اجلسم

   .فال ينبغي للمسلم أن يدخل يف الصالة وروائح العذرة بني رجليه

  ((ثالثة أحجار ينقني املؤمن)).  :قد روي :فإن قيل

قلنا: احلجارة تزيل ظاهر النجاسة ومتنعها من االنتقال إىل ما حوهلا من 

وال شك عند اجلميع أن ثالثة أحجار ال تطهر الثوب الذي  ،اجلسم والثوب

أن  :ويمكن أن يكون املعنى .وال تطهر اليد إذا تلطخت بالعذرة ،بالعذرةتلطخ 

  وال شك أهنا تكفيه يف تلك احلال.  ،الثالثة األحجار تنقي املؤمن إذا عدم املاء

   النية يف
  ..إلخ))، متفق عليه. .وإنام لكل امرئ ما نوى ،((إنام األعامل بالنيات

وال قول وال عمل وال نية  ،ال بنيةوال قول وال عمل إ ،((ال قول إال بعمل

   .إال بإصابة السنة)) رواه أئمة الزيدية

وعىل هذا  ،أفاد ذلك أن األعامل الرشعية ال تكون معتربة يف الرشع إال بنية

  فتكون النية من فرائض الوضوء والغسل. 



 ٢٣    التسمية

   التسمية
وال وضوء ملن مل يذكر  ،أنه قال: ((ال صالة إال بطهور÷ روي عن النبي 

 ،وأبو داود ،وعيل بن بالل يف رشح األحكام ،سم اهللا عليه))؛ أخرجه املؤيد باهللا

  والدارقطني.  ،وأبو ليىل ،والبيهقي ،واحلاكم يف املستدرك وصححه ،وابن ماجه

((ال صالة ملن ال وضوء له وال  ،ويف أمايل أمحد بن عيسى بسند صحيح: 

  وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عز وجل)). 

  أن التسمية عىل الوضوء واجبة، وأهنا من فرائض الوضوء.  :هنا يؤخذ من

فهو أبرت))  »بسم اهللا«ـ يؤيد ذلك: ما روي: ((كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ب

  كام قال.  أو

  واالستنشاق املضمضة
وحينئذ فقد تضمن األمر بغسل الوجه األمر  ،الفم واألنف من الوجه

وقد جاء يف السنة األمر بذلك من  ،الوسخوهذا مع أهنام حمل اجتامع  ،بغسلهام

   .طريق أئمة الزيدية ومن طرق أهل البيت

ال خالف  ÷وهو وضوء رسول اهللا  ،ومسح مجيع الرأس هو الواجب

   .÷يف رواية ذلك عنه 

   .روى ذلك جامعة كبرية من املحدثني ،واألذنان من الرأس

  . بال خالف ÷وقد روي عن النبي  ،وغسل القدمني فرض واجب

رشح  ا الوضوء)) أخرجه املؤيد باهللا يفأسبغو ،((ويل للعراقيب من النار

   .ومسلم وغريهام من املحدثني ،التجريد

فقالوا  ،ومع جامعة أهل السنة ،فقالوا بمسح القدمني ،واخلالف مع اإلمامية

   .باملسح عىل اخلفني

، ن املحدثنياستدل أهل السنة بحديث جرير الذي رواه البخاري ومسلم وجامعة م

  اخلفني.   يمسح عىل ÷ورأيت رسول اهللا  ،أسلمت بعد نزول املائدة :قال



  واالستنشاق المضمضة    ٢٤

يف جانب  #وقد كان عيل  ،وال شك أن اخلالف وقع يف زمن الصحابة

ألنه باب  ؛#فأخذت الزيدية بجانب عيل  ،الذين ال جييزون املسح عىل اخلفني

النص النبوي أيضًا، ، وألنه مع احلق واحلق معه ب÷مدينة العلم بنص النبي 

  مع أن ظاهر القرآن ينص عىل الغسل كام يف آية املائدة. 

 :أما اإلمامية فيستدلون عىل قوهلم باملسح عىل القدمني بقراءة بعض السبعة

م﴿ لذلك وجب املسح  ؛بالكرس، فقالوا: إهنا معطوفة عىل الرأس ﴾وأرجلِ

   .عىل القدمني

مو﴿ :ونحن نقول: إن سائر القراء قرأوا
َ
بالنصب عطفًا عىل  ﴾أرجل

املنصوب؛ فوجب لذلك أن تغسل القدمان، وال شك يف صحة القراءتني قراءة 

  اجلر وقراءة النصب غري أنا رجحنا الغسل ملرجحات: 

 منهم قرأ باجلر.  اً وواحد ،أن ستة من القراء السبعة قرأوا بالنصب -١
يتعرضان له  وذلك ملا ؛املناسب يف العقل أن تغسل القدمان ال أن متسح -٢

فإن املرء يتعرض يف مشيه إىل كثري من  ؛من األقذار واألوساخ باالستمرار

وال شك أن  ،األوساخ واألنجاس وامليكروبات التي قد تسبب لألمراض

كروبات، وقد ياملسح عىل ظاهر القدم ال يزيل عنها النجاسات واألوساخ وامل

ون حفاة، وقد أثبت كان املسلمون أهل ضعف وفقر وحاجة لذلك كانوا يمش

  .كروبات تترسب إىل اجلسم عن طريق القدمنييالطب احلديث أن امل
 . ÷ أمجع النقلة للحديث من الزيدية وأهل السنة عىل غسلهام عن النبي -٣

إن القدمني  :نعم، روي عن بعض أئمة الزيدية القدامى أنه كان يقول

   .بالقراءتني عمالً # وأظنه اإلمام النارص األطروش  ،متسحان وتغسالن

  الترتيب

 ،وذلك ألن الواو يف الرشع تقتيض الرتتيب ؛الرتتيب بني أعضاء الوضوء واجب

  )). ..وا بام بدأ اهللا بهبدؤ((ا :كام يف حديث جابر ÷وقد صح عن النبي 



 ٢٥    الوضوء مستحبات

والصحابة ثم من بعدهم من  ÷يؤيد ذلك السنة الفعلية من النبي 

  مور حمدثاهتا. ورش األ ،÷وخري اهلدي هدي حممد  ،املسلمني

  الوضوء مستحبات
ألن األمر يف قوله تعاىل يف آية الوضوء:  ؛الواجب من الغسل هو مرة مرة
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  فقد امتثل.  مرة فمن غسل مرة ؛مطلق ]٦[المائدة:..اآلية .﴾وَأ

 :÷  لقوله ؛وتقديم السواك ،ويستحب أن يغسل كل عضو ثالث غسالت

((لوال أن أشق عىل أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور)) رواه يف املجموع 

  وأخرجه البخاري والنسائي وجامعة كبرية من املحدثني.  ،واألمايل

   .((من أطاق السواك مع الطهور فال يدعه)) :ويف املجموع

((سبحانك  :÷الفراغ من الطهور ما جاء عن النبي وأن يقول عند 

اللهم اجعلني  ،أستغفرك وأتوب إليك ،أشهد أن ال إله إال أنت، اللهم وبحمدك

   .واغفر يل إنك عىل كل يشء قدير)) ،من التوابني واجعلني من املتطهرين

  الوضوء نواقض
 ؛÷ كنت رجالً مذاًء فاستحييت أن أسأل رسول اهللا :قال #عن عيل  -١

 :((هي أمور ثالثة :÷فقال له رسول اهللا  ؛فأمرت املقداد بن األسود فسأله

وهو يشء يتبع البول كهيئة املني فذلك منه الطهور وال غسل منه،  :الودي

 :واملني ،أن ترى شيئًا أو تذكره فتمذي فذلك منه الطهور وال غسل منه :واملذي

 ،يف املجموع# ه زيد ء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل)) روااملا

وأخرج نحوه أبو  ،وهو يف أمايل أمحد بن عيسى ورشح التجريد ورشح األحكام

 داود والبيهقي وابن خزيمة. 



  الغسل    ٢٦

 ،أمر املستحاضة بتجديد الوضوء لكل صالة ÷وروي أن النبي  -٢

((إنام هو دم عرق)) أخرجه املؤيد باهللا والبخاري ومسلم وجامعة كبرية  :وقال

  . خالف أن البول والغائط والريح تنقض الوضوءمن املحدثني، وال
((إذا قاء أحدكم يف صالته أو رعف  :÷عن عائشة عن النبي  -٣

 وابن عدي يف الكامل.  ،فلينرصف وليتوضأ)) أخرجه الدارقطني والبيهقي
((من رعف وهو يف  :واألمايل ،#عن عيل ، #وروى اهلادي  -٤

  .صالته فلينرصف فليتوضأ وليستأنف الصالة))
فإذا نامت العني استطلق  ،((إن العني وكاء االست :÷عن النبي  -٥

فمن نام فليتوضأ)) املؤيد باهللا وأبو داود وابن ماجه والبيهقي  ،الوكاء

 . #والدارقطني عن عيل 
   :من الروايات نواقض الوضوء وهي يؤخذ مام ذكرنا

ول فال يشء يتبع الب - كام يف احلديث- غري أن الودي ، املني والودي واملذي

   .يكون إال بعد أن تنتقض الطهارة بالبول

والثاين  ،((إنام هو دم عرق)) :األول: قوله ؛والدم وذكرنا فيه حديثني

  رعف..إلخ))، مام يدل عىل أن الدم ناقض للطهارة من أي عرق كان.  ((من

 :حديث املجموع :وله شواهد منها ،وذكرنا فيه حديث عائشة ،والقيء

   .وء)) وهو يف أمايل أمحد بن عيسى ورشح التجريد((القلس يفسد الوض

فيه أن النوم ليس ناقضًا بنفسه وإنام هو مظنة  يؤخذ من احلديثو ،والنوم

  خلروج الريح. 

   الغسل
اطهُروا﴿ :الغسل من اجلنابة واجب بنص القرآن
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  باجلامع.  ]٦[المائدة: ﴾



 ٢٧    الغسل

أو بخروج املاء الدافق يف يقظة  ،واجلنابة حتصل باجلامع حصل إنزال أم مل حيصل

  وال يوجد كثري اختالف فيام ذكرنا.  .وسواء يف ذلك الرجال والنساء ،أو احتالم

 ﴿ :ودليل ذلك قوله تعاىل ،البدن باملاء مع الدلك هو تعميم :والغسل
ْ
ِن َو
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َ
مبالغة يف  ﴾ف

   .وتضعيف اهلاء ،زيادة التاء املدغمة يف الطاء :الطهارة من جهتني

 :قال ،حديث أيب هريرة :يؤيد ذلك ،واملبالغة يف الطهارة تقتيض الدلك باملاء

فبلوا الشعر وأنقوا البرش))  ،((حتت كل شعرة جنابة :÷قال رسول اهللا 

وأخرج نحوه  ،أخرجه الرتمذي والبيهقي وعيل بن بالل عن أيب هريرة

   .عبدالرزاق وابن أيب شيبة عن احلسن

  [صفة الغسل]

وأكفأ  ،غسالً فاغتسل من اجلنابة ÷وضعت للنبي  :عن ميمونة قالت

ثم دلك  ،ثم أفاض املاء عىل فرجه فغسله ،اإلناء بشامله عىل يمينه فغسل كفيه

ثم أفاض املاء عىل  ،ثم متضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ،يده باألرض

أخرجه البخاري ومسلم  اهـ .ثم تنحى عن املوضع فغسل رجليه ،سائر جسده

   .وجامعة كبرية من املحدثني

تغسل يديك ثالثًا ثم تستنجي وتوضأ (( :دهبسن #ويف جمموع اإلمام زيد 

سائر جسدك ثالثًا ثم  وضوءك للصالة ثم تغسل رأسك ثالثًا ثم تفيض املاء عىل

وأمحد  ÷عن النبي # وروى نحوه اإلمام اهلادي  ،اهـتغسل قدميك))

   .بن عيسى يف األمايل

  :يؤخذ من هنا
  .أنه ال ينبغي إدخال اليد يف اإلناء قبل أن يغسلها -١
  .فيه إشارة إىل أن املاء ال ينجس لو أدخل يده قبل غسلهاو -٢
  .نجاسة املني يؤخذ من ذلكو -٣



  الغسل    ٢٨

ثم بعد ذلك يتوضأ مثل  ،وأنه ينبغي تقديم غسل النجاسة من الفرجني -٤

غري أن يف رواية  ،وضوءه للصالة إال مسح الرأس وغسل القدمني

 ،وضوءأخرى ذكر فيها مسح الرأس وغسل القدمني مع ال# زيد  لإلمام

  .والكل واسع فيجعل غسل القدمني آخر ما يغسل
 بعدما يتوضأ مثل وضوء الصالة يغسل رأسه ثم يغسل سائر جسده.  -٥
  .وأنه ينبغي استعامل احلاد لليدين بعد غسل الفرجني -٦
ملا يف رواية  ؛وأن املضمضة واالستنشاق فريضة واجبة يف الغسل من اجلنابة -٧

وكذا يف  ،كيفية الغسل من اجلنابة ÷من تعليم النبي # اإلمام زيد 

  .#وكذلك يف رواية اهلادي  ،رواية األمايل مع الترصيح بذلك فيها

  فائدة صحية 

 :أنه قال ÷رشح التجريد بسند صحيح عن النبي  روى املؤيد باهللا يف

فكان منه داء ال  ؛وإال تردد بقية املني ،((إذا جامع الرجل فال يغتسل حتى يبول

  دواء له)). 

   :ائدةف

 :يف املجموع وحممد بن منصور يف األمايل # يف رواية رواها اإلمام زيد

((وتدلك من جسدك ما نالت يداك)) وذلك يؤيد ما ذكرنا من وجوب املبالغة 

اطهُروا﴿ :يف غسل اجلنابة الذي يفيده قوله تعاىل
َ
وكذلك حديث أيب هريرة  ،﴾ف

   .الشعر وأنقوا البرش)) فبلوا ،((حتت كل شعرة جنابة :الذي أسلفناه

 ﴿ :قوله تعاىل :قوة ويزيد ما ذكرنا
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  (اغسلوا) كام رصح به علامء البيان.  :، فإن فيه مبالغة زائدة عىل]٤٣[النساء: ﴾

  غسل الجمعة 
ات من وقد جاء يف ذلك رواي ،ال خالف أن الغسل يوم اجلمعة مرشوع

 #الطرفني، فمن طرف الزيدية ما يف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى عن عيل 



 ٢٩    الغسل

والغسل  ،ومن غسل امليت وإن تطهرت أجزأك ،((الغسل من اجلنابة واجب :قال

   ،والغسل من احلجامة وإن تطهرت أجزاك ،من احلامم وإن تطهرت أجزاك

ألين  ؛أن أدعه وغسل اجلمعة وما أحب ،وغسل العيدين وما أحب أن أدعهام

  من أتى اجلمعة فليغتسل)).  :يقول ÷سمعت رسول اهللا 

((من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت  :أنه قال ÷وعن أنس عن النبي 

ومن اغتسل فالغسل أفضل)) أخرجه الطحاوي وابن ماجه  ،وقد أدى الفريضة

أخرجه  ،منها عن سمرة :وله شواهد ،والبزار والطرباين يف األوسط عن أنس

ومنها عن أيب سعيد وأيب  ،الرتمذي والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن خزيمة

   .هريرة وجابر وعبدالرمحن بن سمرة وابن عباس

((الغسل يوم اجلمعة  :÷ويف املتفق عليه عن أيب سعيد عن النبي 

  واجب عىل كل حمتلم)). 

 :عن الغسل فقال #سألت عليًا  :قال ،وأخرج الطحاوي بسنده عن زاذان

 ،(يوم اجلمعة :قال ؛أسألك عن الغسل الذي هو الغسل :(اغتسل إذا شئت) قال

  ويوم النحر).  ،ويوم الفطر ،ويوم عرفة

ويوم  ،من اجلنابة :يغتسل من أربع ÷كان رسول اهللا  :وعن عائشة قالت

  وصححه ابن خزيمة.  ،رواه أبو داود ،ومن غسل امليت) ،ومن احلجامة ،اجلمعة

الغسل من احلامم والغسل من غسل امليت هي أنه ربام تلوث  ولعل احلكمة يف

وذلك أن  ؛فرشع يف حقهام الغسل إلزالة التلوث ،صاحب احلامم وغاسل امليت

 ،نظرًا لكثرة من يدخله من املرىض ؛احلامم مظنة لكثرة امليكروبات بداخله

   .وكذلك امليت فإنه مظنة للميكروبات مع طول مرضه

ما حيصل من ازدحام  :حلكمة يف غسل اجلمعة وأفاد أهناوقد بني ابن عباس ا

 ،من الرشح الذي حيصل من االزدحام ÷الناس يف مسجد رسول اهللا 

 ؛لذلك فإنه تنبعث منهم روائح مؤذية ،باإلضافة إىل أن الناس كانوا أهل عمل

  إىل االغتسال.  ÷فأرشدهم النبي 



  التيمم    ٣٠

بل ال جيوز ذلك إذا  ،ءوباالتفاق أنه ال يلزم نقض اجلبرية للغسل والوضو

 ﴿ :لقوله تعاىل ؛كان خيشى من حلها رضراً 
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  ..)). .((قتلوه قتلهم اهللا :ويف احلديث

ظاهر قوله  :ودليل ذلك ،وال دليل عىل وجوب املواالة ،وتفريق الغسل جائز

 ﴿ :تعاىل
َ

وا
ُ
ِسل

َ ْ
اطهُروا﴿، ﴾غ

َ
مام يدل  ،فإنه مل يقيد ذلك بمواالة وال تفريق ﴾ف

   .عىل جواز اجلميع

 ،تأكيد سنية الغسل يوم اجلمعة وللعيدين #ويف األثر املروي عن عيل 

((الغسل يوم اجلمعة واجب عىل كل  :ويؤيد ذلك ويؤكده املتفق عليه املتقدم

 :منها ما تقدم ،قرائن ترشد إىل ما ذكرناوإنام عدلنا عن الوجوب ل ،حمتلم))

  ..)) إلخ. .((من توضأ يوم اجلمعة

((الغسل يوم اجلمعة واجب...)) بأن املراد بالوجوب  :ويمكن تأويل قوله

   .ثابت بمعنى أنه مرشوع يف حق كل حمتلم :أي ،الوجوب اللغوي

   التيمم
 ﴿ :قال تعاىل
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))، أخرجه زيد يف املجموع  # ((جعلت يل األرض مسجدًا وتربتها طهوراً

  . #من حديث عيل 

((جعلت تربتها لنا طهوراً إذا مل  :وأخرج مسلم يف املساجد وغريه عن حذيفة

   .نجد املاء))

د ((الصعيد الطيب طهور ملن مل جي :أنه قال ÷وعن أيب ذر عن النبي 

فإذا وجدت املاء فأمسسه برشتك)) ذكره املؤيد باهللا يف  ،املاء ولو إىل عرش حجج

وأخرجه ابن أيب شيبة وأبو داود وأمحد  ،أيب شيبةابن رشح التجريد حكاية عن 

  والدارقطني والنسائي والبيهقي يف السنن وعبدالرزاق والرتمذي وابن حبان. 



 ٣١    ]التيمم أعضاء[

وا ﴿ :قوله تعاىل :الرتابويدل عىل أن املقصود بالصعيد الطيب هو 
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  تفيد التبعيض.  ﴾منه﴿، فإن ]٦[المائدة: ﴾بِو

  التيمم] [أعضاء
وعند البعض إىل  ،هذا عندنا ،الوجه واليدان إىل املرفقني :وأعضاء التيمم

   .ولكل فريق مستند من السنة ،الرسغني

   :ويرتجح قولنا بام ييل

  .حوطأنه األ -١
 بالقياس عىل الوضوء.  -٢
بأنه مع احلق  ÷وقد شهد له الرسول  #بأنه قول أمري املؤمنني  -٣

(رضبة  :أنه قال يف التيمم# عن عيل  # فروى اهلادي ،واحلق معه

 للوجه ورضبة للذراعني إىل املرفقني). 
 ؛نجسيفهم منه أنه ال يتيمم بالرتاب ال ﴾َصِعيًدا َطيِّبًا﴿ :وقوله تعاىل يف اآلية

   .خلبثه ؛وال بالرتاب املتغري بأوساخ ،ألنه غري طيب

  واحدة] فريضة إال بالتيمم يصلى [ال
ةِ ﴿ :ال يصىل بالتيمم إال فريضة واحدة لقوله تعاىل
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لقيام إىل ، فأمر تعاىل بالوضوء عند ا]٦[المائدة: ﴾ف

   .أو بالتيمم عند عدم املاء ،الصالة

أنه صىل الصلوات اخلمس يوم فتح مكة بوضوء  ÷ثم جاء عن النبي 

ومل يأت يف التيمم  ،بالوضوء الواحد عدة صلوات ُيصىلفدل ذلك عىل أنه  ؛)١(واحد

  فوجب البقاء عىل األصل وهو وجوب التيمم عند القيام إىل الصالة.  ؛مثل ذلك

                                                             
  وهذا خرب مشهور عند الطرفني. من املؤلف –) ١(



  ]واحدة فريضة إال بالتيمم يصلى ال[    ٣٢

((من السنة أن ال  :ج املؤيد باهللا والدارقطني أثر ابن عباس أنه قالوقد أخر

   .يصيل الرجل بالتيمم إال صالة واحدة ثم يتيمم للصالة األخرى))

وعن طريق  ،((تيمم لكل صالة)) أخرجه ابن أيب شيبة :#وعن عيل 

  املؤيد باهللا. 

وا﴿ :نعم، قوله تعاىل
ُ
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يدل عىل أنه جيب عىل  ]٦لمائدة:[ا ﴾ف

   .وال يتيمم إال إذا مل جيده ،من أراد الصالة أن يطلب املاء أوالً ويبحث عنه

أنه جيب م وجد املاء بعد ذلك والوقت باق وال شك أن من تيمم وصىل ث

وجواز  ،وذلك ألنه واجد للامء يف وقت تلك الصالة ؛عليه أن يتوضأ ويصيل

هذا هو ما يوحيه ظاهر القرآن كام  ،جدان املاءذلك وصحته مرشوط بعدم و

 #وهذا مام يدل عىل صحة ما رواه أئمة الزيدية وابن أيب شيبة عن عيل  ،ترى

فإن وجد املاء  ،((يتلوم ما بينه وبني آخر الوقت :أنه قال يف اجلنب ال جيد املاء

   .وإال تيمم وصىل))

  فائدة: 

الواجب عليه أن يصيل آخر الوقت إذا عدم من أراد الصالة املاء والرتاب ف

 ﴿ :والدليل عىل ذلك قوله تعاىل ،عىل حالته
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 ،((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فهذا مل يستطع الوضوء وال التيمم

 ويسقط عنه فرض ،ألنه يستطيعها ؛ويستطيع الصالة فتجب عليه الصالة

   .الوضوء والتيمم

ومل يستطع أن يغسل البعض  ،ومثل ذلك إذا استطاع اجلنب غسل بعض بدنه

   .ويسقط عنه اآلخر ويصيل ،اآلخر لعلة يف بدنه فإنه يغسل ما استطاع

وهكذا الصالة إذا مل يستطع القيام والركوع سقط عنه فريضة القيام 

  عود. ويومئ للركوع من ق ،ووجب عليه ما سوى ذلك ،والركوع



 ٣٣    الحيض

  احليض
وقد  ،احليض يف غالب العادة يكون سبعة أيام تقريبًا، والطهر ثالثة أسابيع

وكذلك الطهر قد يزيد إىل غري حد  ،ينقص احليض إىل الثالث ويرتفع إىل العرش

   .حمدود وقد ينقص إىل العرش

 :والدليل عىل نقصان احليض إىل الثالث ما يف البخاري وغريه من كتب احلديث

((متكث الليايل ((اقعد ((أيام أقرائك))، ويف احلائض:  ي أيام حيضك))، 

   .صدق عىل أقل اجلمع وهو ثالثة وعىل ما فوقهيفأيام وليايل مجع مطلق  ،واأليام))

أن امرأة ادعت عند رشيح أهنا حاضت  #وما روي يف رشح التجريد عن عيل 

ن أهنا وا يشهدإن أتت بشهادة عىل صحة دعواه :فقال رشيح ؛يف شهر ثالث حيض

(صدقت)  :# فقال عيل ؛وإال فهي كاذبة ،طهرت عند كل حيضة فهو كام قالت

  أو كام روي. 

  وأن أقل الطهر عرش.  ،فيؤخذ من هذه الرواية أن أقل احليض ثالثة أيام

((أقل احليض  :÷وأخرج الطرباين يف الكبري عن أيب أمامة عن النبي 

   .ثالث وأكثره عرش))

((أقل ما يكون  :عند أئمة الزيدية عن أيب أمامة بلفظويف كتب احلديث 

احليض للجارية البكر ثالث، وأكثر ما يكون من احليض عرشة أيام، فإذا زاد 

  الدم أكثر من عرشة أيام فهو استحاضة)). 

   االستحاضة
((إذا رأيت الدم األسود  :قال لفاطمة بنت أيب حبيش ÷روي أن النبي 

فإنام هو دم عرق)) أخرجه  ،ان أمحر فتوضئي وصيلوإذا ك ،فأمسكي عن الصالة

وأبو داود والنسائي واحلاكم والبيهقي والدارقطني  ،املؤيد باهللا يف رشح التجريد

  والطحاوي وابن حبان. 



  االستحاضة    ٣٤

يا  :فقالت ÷وعن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش أتت رسول اهللا 

أن  ÷ فأمرها رسول اهللا ،إين أستحاض فال ينقطع عني الدم ،رسول اهللا

ثم تغتسل وتوضأ لكل صالة وتصيل وإن قطر الدم  ،تدع الصالة أيام أقرائها

أخرجه املؤيد باهللا وابن أيب شيبة والبخاري والنسائي وابن  .اهـعىل احلصري 

   .حبان والدارمي عن عائشة

رواية مطولة عن # ويف أمايل أمحد بن عيسى وجمموع اإلمام زيد 

فال  ،أيامك التي كنت حتيضني فيهن يف كل شهر ((اقعدي :وفيها ،املستحاضة

فإذا مضت  ؛تصلني وال تصومني وال تدخلني مسجداً وال تقرأين قرآناً 

 ،((واغتسيل لكل طهر كام كنت تفعلني :ثم قال يف آخره ،... فاغتسيل)).أيامك

وال ترتكي  ،بمنزلة اجلرح يف جسدك كلام حدث دم أحدثت طهوراً  واجعليه

  فار...)) إلخ. ثالكرسف واالست

((إين ال أحل املسجد حلائض ÷وعن عائشة قالت قال رسول اهللا   :

   .جنب)) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة  وال

أن احلائض ال تصيل وال تصوم وال توطأ وال تقرأ قرآنًا وال  :يؤخذ مام تقدم

   .تدخل مسجداً 

 الظن عند االلتباس أنه جيب العمل بالقرائن وإن مل تفد إال :يؤخذ من احلديثكام 

ا﴿ :وتعذر اليقني، ويشهد لذلك
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   :ويستفاد مام ذكرنا ما ييل

ودم  ،فدم احليض أسود ؛أن دم احليض يتميز عن دم االستحاضة -١

وهذه  ،أسود له رائحة :ويف رواية أخرى ((أسود يعرف)) أي ،االستحاضة أمحر

وهناك عالمة أخرى  ،العالمة يلزم العمل هبا يف حق الناسية لوقتها وعددها

جتدها النساء عند احليض هي أمل حيدث يف الظهر والبطن، وهذه العالمة أيضًا 

  .يلزم العمل عليها عند االلتباس



 ٣٥    االستحاضة

فإذا  ،إذا كانت املستحاضة عارفة بأيام أقرائها فإهنا تتحيض فيهن -٢

 لت وصلت. انقضت األيام اغتس
  .ال يكون الدم ناقضًا يف حق املستحاضة -٣
  .يلزمها الوضوء لكل صالة إذا مل جتمع بني الصالتني -٤
  .أن احليض يأيت عادة يف كل شهر مرة -٥
 ال جيوز أن تصيل احلائض وال تصوم وال تدخل مسجدًا وال تقرأ قرآنًا.  -٦
  .أن الدم ناقض للطهارة من أي مكان خرج من اجلسم  -٧
 ،أن تستعمل القطن أو ما يقوم مقامه ملنع الدم من اخلروج جيب عليها -٨

 ولتقليل النجاسة. 
 . وجوب الغسل عىل احلائض عند ميض أيام حيضها -٩

ى﴿ :ويستفاد من آية احليض
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  :]٢٢٢[البقرة:اآلية  ﴾...ق

 ،ألن اهللا تعاىل سامه أذى ؛أن الصفرة والكدرة حيض يف أيام احليض -١

 من الدم. وكلمة أذى أعم 
 حتريم جامع احلائض حتى تطهر من احليض وتتطهر باملاء أو بالرتاب للعذر.  - ٢

  [من أحكام الحائض]  

 وأنه جيب عليها قضاء الصيام.  ،ال خالف أن احلائض ال تقيض الصالة

وقد  ،بل يندب ذلك ؛وال خالف أيضًا أنه جيوز هلا أن تذكر اهللا تعاىل بلساهنا

يؤمرن  وبناته كنّ  ÷أن نساء رسول اهللا  - د بن عيسىكام يف أمايل أمح- روي 

  .فيكربن وهيللن ،ويستقبلن القبلة ،أن حيسن الطهور: إذا كن حيضاً 



  النفاس    ٣٦

  النفاس
((جتلس النفساء أربعني ليلة إال أن ترى الطهر قبل ذلك)) ذكر نحوه اهلادي 

ذي ويف اجلامع الكايف ومسلم والرتم ،وأمحد بن عيسى يف األمايل ،يف األحكام

  وأبو داود وابن ماجة والدارمي والدارقطني والبيهقي واحلاكم عن أم سلمة. 

وال  ،وال تصوم وال تدخل مسجداً  ،وحكم النفاس كحكم احليض فال تصيل

  تقرأ قرآنًا وال يأتيها زوجها و..إلخ. 

وال حد ألقل النفاس كام يظهر ذلك من احلديث السابق ولو ساعة، فإذا 

وحل هلا ما كان  ،ة من الوالدة وجب عليها التطهر والصالةانقطع الدم بعد ساع

  حرامًا عليها. 

  

  

۞۞۞۞۞  



 ٣٧    الصالة كتاب

   الصالة كتاب
وثالث رباعيات، وأن  ،وأهنا ثنائية وثالثية ،ال خالف يف أن الصلوات مخس

ويرس يف  ،وأنه جيهر يف بعضها ،واخلروج منها بالتسليم ،الدخول فيها بالتكبري

ءة يف الركعتني األولتني من كل صالة بالفاحتة وعىل مرشوعية القرا ،أخرى

   .وقرآن معها وكذلك الفجر

وأنه يرشع االعتدال بعد الركوع  ،وأن كل ركعة فيها قيام وركوع وسجودان

   .وأنه ال صالة إال بطهور ،وأنه يلزم استقبال القبلة يف الصالة ،وبعد السجود

وعىل أنه يلزم  ،ربيلوال خالف أيضًا يف أوقات الصلوات التي يف حديث ج

وعىل أنه يلزم  ،وطهارة الثوب الذي يلبسه املصيل ،طهارة املكان الذي يصىل فيه

وعىل مرشوعية صالة اجلامعة يف املساجد إن  ،سجود السهو للزيادة أو النقصان

  وأنه يقدم األقرأ فاألعلم و..إلخ.  ،وإال يف أي مكان طاهر ،كانت

حي عىل «فالزيدية وسائر الشيعة يثبتون  ؛ةواخلالف إنام هو يف مسائل جزئي

 ،وغري الشيعة حيذفوهنا ،»حي عىل الفالح«يف األذان واإلقامة بعد   »العملخري 

وإىل  ،وغرينا يشفعون األذان ويوترون اإلقامة ،ونحن نشفع األذان واإلقامة

   .وهي ظاهرة للعوام وغريهم ،آخر ما هنالك من اخلالفات

لالتفاق بني علامء املسلمني أن  ؛شبهه ال خيل باإليامنواخلالف يف ذلك وما أ

ودليل ذلك بعد االتفاق  ،املخطئ يف املسائل النظرية الفرعية معذور أو مصيب
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  واإلقامة األذان    ٣٨

   واإلقامة األذان
((إذا  :ومعي ابن عم يل فقال ÷أتيت النبي  :عن مالك بن حويرث قال

وليؤمكام أكربكام)) أخرجه املؤيد باهللا يف رشح التجريد حكاية  ،سافرتام فأذنا وأقيام

   .وأخرجه البخاري ومسلم وجامعة واسعة من املحدثني ،عن ابن أيب شيبة

((ليؤذن  :÷عن النبي # ويف أمايل أيب طالب بسنده عن عيل

   .أفصحكم وليؤمنكم أفقهكم))

م أحدكام سواء األكرب أو ليؤذن أحدكام وُيقِ  :أقيام)) املرادو ،((فأذنا :قوله

   .÷وليؤمكام أكربكام يف العلم بكتاب اهللا تعاىل وبسنة رسوله  ،األصغر

   .وكذلك صالة اجلامعة ،ب عىل املسافرويؤخذ من هذا أن األذان واإلقامة جت

وال يفهم من هذا أن غري  ،ويؤخذ منه أيضًا أنه يتم باالثنني صالة اجلامعة

أن يبني أن  ÷وإنام أراد رسول اهللا  ،املسافر ال جيب عليه أذان وال إقامة

، لئال يتوهم أحد أهنام يسقطان بالسفر ؛األذان واإلقامة واجبان يف السفر

فقد يتوهم البعض أن ترك األذان واإلقامة وصالة اجلامعة  ،عةوكذلك اجلام

إذ قد رخص فيه يف اإلفطار  ؛وذلك أن السفر مظنة للرخصة؛ رخصة يف السفر

أن يرفع  ÷النبي فأراد  ،لذلك قد يتوهم البعض الرخصة ؛واجلمع والقرص

   .ما عسى أن يقع من الوهم فيام ذكرنا

ال يتم االستدالل عىل وجوب األذان نعم، وإذا كان األمر كام ذكرنا ف

وذلك أن ما كان كذلك فإنه حيتمل  ؛واإلقامة واجلامعة من هذا احلديث

   .الوجوب أو اإلرشاد

   :ويف حديث األمايل

واملراد أنه يكون ذا صوت رفيع مع  ،أنه ينبغي أن يكون املؤذن أفصح القوم

   . دين اهللاهم يفوأنه ينبغي أن يؤم القوم يف الصالة أفقهُ  ،البيان



 ٣٩    ]يقيم الذي من[

 ،ال جيوز تركهااإلسالم هذا، ومام ال خالف فيه أن األذان شعرية من شعائر 

فإذا أذن املؤذن  ،كل ذلك من شعائر اإلسالم ،وكذلك اإلقامة وصالة اجلامعة

أقيمت اجلامعة يف أهل حملة سقط الوجوب عن بقية أهل املحلة وإن مل ووأقام 

ألن هذه  ؛وا فرادى بال أذان وال إقامةوأجزاهم أن يصل ،حيرضوا تلك الصالة

  الشعائر من فروض الكفايات التي إذا قام هبا البعض سقط وجوهبا عن الباقني. 

  يقيم] الذي [من
((إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم)) أخرجه  :÷قال رسول اهللا 

   .املؤيد باهللا وأبو داود والرتمذي وجامعة كبرية من املحدثني

 ،فمن أذن أقام هو ال غريه ؛أن اإلقامة حق خاص باملؤذن :يدل احلديث

 ،وهذا سنة ماضية وعادة جارية يف مساجد املسلمني منذ العهد األول وإىل اليوم

  فلألعذار أحكامها.  ،فال ينبغي خمالفتها إال لعذر

  واإلقامة] األذان أحكام [من
   .سلف واخللفوعىل هذا مىض ال ،وال يؤذن لكل صالة إال بعد دخول وقتها- 

وال ينبغي إثبات  ،لعدم ورود الدليل ؛وال يشرتط أن يكون املؤذن متوضئاً - 

  رشط ال دليل عليه. 

   .وال جيزي األذان قبل الوقت ،ومن أذن قبل الوقت أعاد يف الوقت- 

   .(ليس عىل النساء أذان وال إقامة) :#ويف املجموع عن عيل 

((النساء عي وعورات  :÷ ويف أمايل املرشد باهللا بسنده عن النبي

  فاسرتوا عيهن بالسكوت وعوراهتن بالبيوت)). 

يشهد لصحة ما ذكرنا: السنة املاضية والعادة اجلارية للمسلمني منذ يومهم 

   .األول وإىل اليوم أن األذان واإلقامة من أعامل الرجال ال من أعامل النساء



  ]األوقات باب[    ٤٠

 ﴿ :ويشهد لصحة احلديث الثاين القرآن قال تعاىل
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ن ﴿ :وتعاىل
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  ، فكل هذا يشهد للحديث. ]٣٣[األحزاب: ﴾َوق

   .لورود الدليل العام هلا وللرجل ؛بل يندب هلا ذلك ،وهلا أن تقول كام يقول املؤذن

  األوقات] [باب
   .إذا غربت الشمس ودخل الليل :وقت صالة املغرب

 ÷ صىل بنا رسول اهللا :رج مسلم والنسائي عن أيب برصة الغفاري قالوقد أخ

فمن  ،((إن هذه الصالة عرضت عىل من كان قبلكم فضيعوها :املغرب فقال

ويف  ،حافظ عليها منكم أويت أجرها مرتني، وال صالة حتى يطلع الشهاب))

  اهـوالشاهد النجم.  ،((حتى يطلع الشاهد)) :بعضها

وعالمة دخول الليل  ،وأن وقتها أول الليل ،املغرب ليليةوال خالف أن صالة 

أرشد إليها احلديث كام ترى،  - أعني طلوع نجم لييل- وهذه العالمة  ،ظهور نجم لييل

ا﴿وقد أشار إليها القرآن قال تعاىل: 
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فإذا  ،]٧٦[األنعام: ﴾ف

   .ل صىل املغرب وإن مل ير الشاهداستيقن املسلم دخول اللي

وعن  ،وهو أول وقت العشاء ،وآخر وقت املغرب ذهاب الشفق األمحر

((وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما  :قال ÷  النبي

ووقت صالة املغرب ما مل  ،ووقت العرص ما مل تصفر الشمس ،مل حيرض العرص

الليل األوسط، ووقت صالة  ووقت صالة العشاء إىل نصف ،يغب الشفق

   .الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس)) رواه مسلم

ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة  ÷أْعتم رسول اهللا  :وعن عائشة

  ((إنه لوقتها لوال أن أشق عىل أمتي)) رواه مسلم.  :ثم خرج فصىل وقال ،الليل



 ٤١    الصالتين بين الجمع

ءوا بالعشاء)) ((إذا حرض العشاء وأقيمت الصالة فابد :÷وعن النبي 

  والبخاري ومسلم وجامعة أخرى من املحدثني.  ،أخرجه املؤيد باهللا يف رشح التجريد

إذ لو كانت  ؛صالة اجلامعة ليست فرض عني أنَّ  :يؤخذ من هذا احلديث

   .ا سقطت بمثل هذا العذرمَ فرض عني لَ 

إذ لو  ؛((من أكل من هذه الشجرة فال يدخل مسجدنا يؤذنا)) :ويشهد لذلك

   .ا جاز أكل الثوممَ انت فرض عني لَ ك

 ÷ ويؤيد ذلك أيضًا حديث األخوين الرشيكني الذين تشاجرا عند رسول اهللا

فأراد الذي كان يواظب عىل السوق أن يفضله أخوه بيشء من  ؛وقت مقاسمة الربح

 ÷فقال  ؛÷وكان األخ اآلخر يواظب عىل الصالة خلف رسول اهللا  ،الربح

 ÷(لعلك إنام رزقت بمواظبة أخيك عىل الصالة)) فأقر ( :للمواظب عىل السوق

  وكان السوق يف البقيع.  ،املواظب عىل السوق ومل يستنكر عليه

   الصالتني بني اجلمع
واملغرب  ،صىل الظهر والعرص مجيعاً  ÷عن ابن عباس أن النبي 

أخرجه املؤيد باهللا ومسلم والرتمذي  ،مجيعًا من غري خوف وال سفر))والعشاء 

  بو داود وآخرون. وأ

مجع بني الظهر والعرص  ÷أن النبي  :ويف اجلامع الكايف واملنتخب

 :وقال ،ع بني املغرب والعشاء يف غري وقت معلومومج ،باملدينة من غري علة

مجع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء  :ولفظ املنتخب ،((لئال حترج أمتي))

  اهـيف املدينة من غري سفر وال خوف وال مطر. 

مجع بني  ÷وال خالف أن النبي  ،ا اجلمع  يف السفر فهو حمل اتفاقأمَّ 

ومجع بني املغرب والعشاء يف مزدلفة يف  ،الظهر والعرص يف عرفة يف وقت الظهر

   .وقت العشاء

وصاليت  ،نعم، ما ذكرنا يدل عىل جواز اجلمع بني صاليت الظهر والعرص

ال شك أن املحافظة عىل الصالة و ،املغرب والعشاء للمعذور وغري املعذور



  ]المكروهة األوقات[    ٤٢

وال خالف بني املحدثني من الزيدية  ،األوقات التي ينادى هلا بالصالة أفضل  يف

  مجع بني املغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتني.  ÷النبي  نَّ وغريهم أَ 

  [امتداد الوقت إلى ما يسع ركعة]

ة من الصبح قبل ((من أدرك ركع :÷قال رسول اهللا  :قال ،عن أيب هريرة

ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس  ،أن تطلع الشمس فقد أدركها

فقد أدرك العرص)) أخرجه املؤيد باهللا يف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهم 

  وعن عائشة مثله رواه املؤيد باهللا ومسلم وغريهام.  ،من املحدثني

 ،ا يسع ركعة وكذلك الفجرأن وقت العرص ممتد إىل م :يؤخذ من احلديث

 ،صالة العشاء فوقتها ممتد إىل ما يسع ركعة قبل أن يطلع الفجر هبذينويلحق 

 ﴿ :قوله تعاىل :ودليل ذلك
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  فقد جعل اهللا تعاىل الليل كله وقتًا للصالة. 

وال ينبغي له أن يؤخرها  ،حيافظ عىل الصلوات يف أول أوقاهتا واخلليق باملسلم أن

  إىل مثل هذه األوقات املذكورة إال لعذر كاملرض والسفر واملطر ونحو ذلك. 

  املكروهة] [األوقات
 ،أهنا ال تكره صالة الفريضة عند اصفرار الشمس من احلديث: يؤخذو

ند غروهبا وحني عند رشوق الشمس وعالصالة وتكره  .وكذلك عند طلوعها

بعد  :#يف روايته عن عيل  #وزاد اإلمام زيد  ،ينتصف النهار قبل الزوال

 ،وبعد صالة العرص إىل أن تغرب الشمس ،صالة الفجر إىل أن ترشق الشمس

  وحني يقوم اإلمام عىل املنرب خيطب للجمعة. 

وال بعد صالة  ،مل يكن يصيل بعد صالة الفجر ÷وال خالف أن النبي 

فإنه روي أنه قضاهام بعد صالة  ؛إال ما يروى من قضائه لركعتي الظهر ،العرص

 .((ال)) :فقالت أم سلمة: أفنقضيهام إذا فاتتا؟ قال ،لعذر شغله عنهام ؛العرص

  . ÷وخري اهلدي هدي حممد  ،أخرجه أمحد



 ٤٣    ]قسمين إلى الصالة وقت ينقسم[

((ال صالة بعد الصبح  :يقول ÷سمعت رسول اهللا  :وعن أيب سعيد قال

  متفق عليه. يب الشمس)). الة بعد العرص حتى تغوال ص ،حتى تطلع الشمس

ينهانا أن  ÷ثالث ساعات كان رسول اهللا  :وملسلم عن عقبة بن عامر

 ،حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع :أو أن نقرب فيهن موتانا ،نصيل فيهن

الشمس للغروب))  )١(وحني تضيف ،وحني يقوم قائم الظهرية حتى تزول

   .#لمرتىض ونحوه يف كتاب املناهي ل

أما الفريضة فتؤدى يف هذه األوقات من غري  ،والكراهة هي لصالة النافلة

ملا تقدم من حديث من أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس  ؛كراهة

  . احلديث. .ومن أدرك ركعة من الصبح ،فقد أدركها

  قسمني] إىل الصالة وقت [ينقسم
وقت الصالة ينقسم  أنَّ  :قاتيف حتديد األو )٢(قد يؤخذ من حديث جربيل- 

   :إىل قسمني

   .ما يف حديث جربيل هو الوقت الذي ال ينبغي التفريط فيه -١

.إلخ ونحوه من زيادة يف .ما أفاده حديث من أدرك ركعة من العرص -٢

ينبغي أن يكون وقتًا للمعذورين  - الوقت عىل ما أفاده حديث جربيل

   .ة لعبادهجعله اهللا تعاىل توسعة ورمح ،واملضطرين
                                                             

  أي: متيل.  ،تضيف –) ١(

قال: نزل   ،عن جده % ،عن أبيه، حدثني زيد بن عيلوهو كام يف مسند اإلمام زيد #:  –) ٢(

ثم نزل عليه حني كان  ،فأمره أن يصيل الظهر؛ حني زالت الشمس ÷عىل النبي  #جربيل 

ثم  ،ثم نزل عليه حني وقع قرص الشمس فأمره أن يصيل املغرب ،أن يصيل العرصالفئ قامة فأمره 

ثم نزل عليه حني طلع الفجر فأمره أن يصيل  ،نزل عليه حني وقع الشفق فأمره أن يصيل العشاء

ثم نزل عليه  ،ثم نزل عليه من الغد حني كان الفئ عىل قامة من الزوال فأمره أن يصيل الظهر ؛الفجر

ثم نزل عليه حني وقع القرص فأمره أن  ،لفئ عىل قامتني من الزوال فأمره أن يصيل العرصحني كان ا

ثم نزل عليه حني أسفر  ،ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصيل العشاء ،يصيل املغرب

  ».يا رسول اهللا ما بني هذين الوقتني وقت«  :ثم قال ،الفجر فأمره ان يصيل الفجر



  الصالة أذكار من    ٤٤

   الصالة أذكار من
ال يصلح فيها يشء من كالم  ((إن هذه الصالة :÷قال رسول اهللا 

وذكره  ،إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن))، رواه مسلم وغريه الناس؛

  وغريه.  #اهلادي 

أن التسبيح والتكبري وقراءة القرآن من أذكار  :يؤخذ من هذا احلديث

ألن  ؛ن مفهوم احلرص أنه ال جيوز غري ذلك من الذكروال يؤخذ م ،الصالة

بدليل  ؛القرص إضايف يراد به نفي جواز الكالم الذي ليس من أذكار الصالة

   .القصة التي جاء فيها هذا احلديث

وحمل التكبري االفتتاح ويف كل قيام وقعود  ،وحمل التسبيح الركوع والسجود

وال جيوز يف الصالة  ،قرآن يف القياموحمل قراءة ال ،إال يف القيام من الركوع

وذلك  ؛الدعاء الذي ليس من القرآن وال من أذكار الصالة بدليل هذا احلديث

 :فحمد اهللا تعاىل فقال رجل ÷ورد فيمن عطس يف الصالة خلف النبي أنه 

   ...هذا احلديث.:÷فقال النبي  ،يرمحك اهللا

  ساجداً))، رواه مسلم.  ((أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو :حديث

((سبحان اهللا العظيم  :أنه يقال يف الركوع :%وروى أئمة أهل البيت 

 ،((سبحان اهللا األعىل وبحمده)) :ويف السجود ،سبحان ريب العظيم)) ،وبحمده

   .((سبحان ريب األعىل))

 :يقول يف ركوعه وسجوده ÷كان رسول اهللا  :ومن املتفق عليه

  .اللهم اغفر يل)) ،حمدكسبحانك اللهم ربنا وب((

أن أقرأ وأنا  ÷(هناين رسول اهللا  :قال# يف جمموع اإلمام زيد عن عيل 

((إذا ركعت فعظم اهللا عز وجل وإذا سجدت فسبحه))  :قال ،راكع وأنا ساجد

  وهو يف اجلامع الكايف. 

((أال وإين هنيت أن  :÷قال: قال رسول اهللا  ،ويف مسلم عن ابن عباس



 ٤٥    الصالة استفتاح

فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود  ،كعًا أو ساجداً أقرأ القرآن را

   َفَقِمن أن يستجاب لكم)).  ؛فاجتهدوا يف الدعاء

حلديث  ؛%واألوىل باملكلف أن خيتار لنفسه ما رواه أئمة أهل البيت 

  الثقلني املجمع عىل صحته. 

   الصالة استفتاح
ن إذا استفتح الصالة أنه كا :#يف املجموع وغريه من كتب أئمتنا عن عيل 

وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفًا مسلًام وما  ،((اهللا أكرب :قال

ال رشيك له  ،إن صاليت ونسكي وحمياي وماميت هللا رب العاملني ،أنا من املرشكني

   .وبذلك أمرت وأنا من املسلمني))

ه أن ÷وروى مسلم عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه عن رسول اهللا 

((وجهت وجهي للذي فطر الساموات  :كان إذا قام إىل الصالة قال

  من املسلمني)).  :.إىل قوله.واألرض

 ،وهناك استفتاحات أخر مروية عن أيب هريرة وعن ابن عمر وعن أيب سعيد

وألنه أمس يف موضوعه إىل  ،التفاق الطرفني عىل روايته ؛إال أن ما ذكرناه أحسن

  اظ القرآن. وألنه أشبه بألف ،الصالة

   الصالة يف القراءة
((ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن))، متفق عليه من حديث  :÷عن النبي 

   .عبادة بن الصامت

يصيل بنا فيقرأ يف الظهر والعرص يف  ÷وعن أيب قتادة: كان رسول اهللا 

ويطول  ،ويسمعنا اآلية أحياناً  ،الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني

   .متفق عليه ؛ويقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب ،األوىل الركعة



  بها والسر بالقراءة الجهر    ٤٦

ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب  ((كل صالة :÷ويف األحكام عن النبي 

   .خداج)) فهي

((أقل ما جيزي يف الصالة أم الكتاب وثالث  :÷ويف املنتخب عن النبي 

  آيات معها)). 

رأ فيها بفاحتة ((ال جتزئ صالة ال يق :÷ويف اجلامع الكايف عن النبي 

   .الكتاب وقرآن معها))

 ،((مفتاح الصالة الطهور :÷قال رسول اهللا  :قال ،وعن أيب سعيد

وال جتزئ صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب  ،وحتليلها التسليم ،وحتريمها التكبري

  وقرآن معها)) أخرجه املؤيد باهللا والرتمذي. 

أن نقرأ فاحتة الكتاب وما  ÷ أمرنا رسول اهللا :قال ،وعن أيب سعيد أيضاً 

  تيرس؛ أخرجه املؤيد باهللا وأبو داود. 

 ÷ قراءة الفاحتة وما تيرس معها يف الركعتني األولتني سنة من النبي :قلت

وإنام اخلالف  ،وال خالف يف ذلك ،جرى عليها الصحابة ومن بعدهم إىل اليوم

   .يف (بسم اهللا الرمحن الرحيم) ولفظ آمني بعد الفاحتة

   .وعادة من بعده أعم من الواجب والسنة ÷سنة املراد أهنا عادة النبي  :قولناو

 ،فنحن معارش الزيدية نثبت (بسم اهللا الرمحن الرحيم) ونجهر هبا يف اجلهرية

وليست من  ،ألهنا مل تصح لنا هبا الرواية ؛وال نثبتها ،بعد الفاحتة ،آمني :وال نقول

  ألفاظ الفاحتة. 

  بها السرو بالقراءة اجلهر
 ،أنه قال: ((صلوا كام رأيتموين أصيل)) رواه البخاري÷ روي عن النبي 

 ﴿ويشهد بصحته القرآن: 
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أن القراءة يف الركعتني األولتني واجبة رسًا يف العرصين  :يؤخذ من احلديث

وأن تكبري النقل  ،وأنه جيب املخافتة يف الركعتني األخريتنيوجهرًا يف غريهام، 

  والتسميع واجب، وكذلك تسبيح الركوع والسجود. 



 ٤٧    ]األخيرتين الركعتين في التسبيح[

بعد هذا القول، ال ما ÷ عله وال يقال: إن البيان وقع بأول فعل ف

كان يصيل عىل صفة واحدة منذ عرف ÷ ألنا نقول: إنه  ؛من بعد÷   فعله

فام ترك اجلهر يف الركعتني  ،اهللا عليه وآله إىل أن تويف صلوات÷ الناس صالته 

وال ترك اإلرسار يف الظهرين، وال ترك التكبري  ،األوليني من املغرب والعشاء والفجر

÷ والتسميع، وكذلك سائر صفة الصالة، وحينئذ فاألصل الوجوب يف أفعاله 

  وال جيوز القول بغريه إال إذا قام دليل ناقل عن هذا األصل.  ،يف الصالة

# أنه كان يعلن القراءة يف األوليني من املغرب  ويف املجموع عن عيل 

من الظهر والعرص، وكان يسبح يف  األولتنيوالعشاء والفجر، ويرس القراءة يف 

  األخريني من الظهر والعرص والعشاء والركعة األخرية من املغرب اهـ. 

ة الفاحتة أن الواجب من القراءة هو قراء :وقد اختار اإلمام اهلادي #

  وسورة فقط والباقي سنة. 

  األخريتني] الركعتني يف [التسبيح
أنه كان يسبح يف الركعتني اآلخرتني  :#عن عيل # يف جمموع اإلمام زيد 

  من الظهر والعرص والعشاء والركعة اآلخرة من املغرب. 

أنه كان  :÷الذي صح لنا عن رسول اهللا  :#ويف األحكام للهادي 

((سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب))  : يقوليسبح يف اآلخرتني

 ،÷وعىل ذلك رأينا مشائخ آل رسول اهللا  :يقوهلا ثالثًا ثم يركع، ثم قال

  . اهـولسنا نضيق عىل من قرأ فيهام باحلمد هللا  ،وبذلك سمعنا عمن مل نر منهم

  الصالة نقرآ يف الرحيم الرمحن اهللا بسم ةقراء
رِحيمِ ( وعندنا أن ِن ا

َ ْ
ر ِ ا وآية من آياهتا ال  ،) من ألفاظ الفاحتة ا

نا وال اختالف، وإليك ما روي يف هذا الباب من صحاح ندخالف يف ذلك ع

وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة باحلمد  ÷فعن أنس أن النبي  :القوم

ون بسم اهللا الرمحن الرحيم، ال يذكر :وزاد مسلم ،متفق عليه . هللا رب العاملني



  الصالة قرآن في الرحيم الرحمن اهللا بسم قراءة    ٤٨

 ،ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن الرحيم :ويف رواية ألمحد والنسائي وابن خزيمة

  . اهـكانوا يرسون  :ويف أخرى البن خزيمة

فهذا هو حجة من احتج من أهل السنة بطرح البسملة من الفاحتة يف الصالة 

   .أو اإلرسار هبا

 :أي ،الصالة باحلمد هللا رب العاملنيإن معنى كانوا يستفتحون  :ونحن نقول

وذلك ال يدل  »احلمد هللا رب العاملني«يفتتحون الصالة بالسورة التي اسمها 

   .عىل أهنم يطرحون البسملة

ال يذكرون بسم اهللا الرمحن  :وزاد مسلم ،الشيخان عىل هذا اللفظوقد اتفق 

 ،ال جيهرون :ةوكذلك رواي ،وهذه الرواية قد رواها الراوي باملعنى ،الرحيم

 ،ما فهمه من املعنى راوٍ  فروى كلُّ  ،يف املعنى ف الرواةُ َرصَّ فتَ  ،يرسون :ورواية

والصحيح من الرواية هي الرواية  ،وا يف الرواية باملعنىوالواقع أهنم أخطأ

  وهي كام ذكرنا ال تدل عىل ما ادعوا.  ،لشيخانااألوىل التي اتفق عىل إخراجها 

   :ا إليه بمرجحاتفيرتجح ما ذهبن ،وبعد

ِم ﴿ :فقد قال تعاىل يف أول ما أنزله من القرآن ؛موافقة القرآن -١
ْ
 بِاس

ْ
رَأ

ْ
اق

 
َ

ق
َ
ل

َ
ِي خ  ا

َ
ك

َ
 ، فوجب أن تكون القراءة باسم اهللا. [العلق] ﴾ر

((إذا قرأتم الفاحتة  :÷بام رواه الدارقطني عن أيب هريرة عن النبي  -٢

وكان أبو هريرة يقرؤها  ،ا إحدى آياهتا))فإهن ؛فاقرؤوا بسم اهللا الرمحن الرحيم

 يف الصالة رواه النسائي وأبو خزيمة. 
ثبوت البسملة يف أول الفاحتة وأول كل سورة يف املصحف منذ أن كتب  -٣

 ﴿ :وال خالف أهنا من القرآن يف قوله تعاىل ،القرآن وإىل اليوم
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 ٤٩    التأمين

   التأمني
  بدعة ال جتوز يف الصالة. % التأمني عند أهل البيت 

ومل يصح عندهم حديث وائل بن حجر، وحديث أيب هريرة، وإن كان قد 

صحح بعض أئمة احلديث شيئًا من حديثهام فال يعتمدون عىل التقليد، ووائل 

تب بأخباره وأرساره إىل ألنه كان يف عسكر عيل # وكان يك ؛عندهم جمروح

معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل، هكذا قال اإلمام القاسم بن إبراهيم، 

  وحديث وائل هو أوثق ما يف هذا الباب عندهم. 

÷  ملا صح فيهم عن النبي ه أهل البيت أرجح، ورواياهتم أصح؛وما ذهب إلي

 كحديث الثقلني وغريه. 

  النقل تكبري
  أنه كان يكرب يف رفع وخفض.  :#يف املجموع عن عيل 

  إنه كان يكرب يف كل خفض ورفع.  :#وقال زيد 

ثم يكرب حني  ،يكرب حني يقوم ÷كان رسول اهللا  :وعن أيب هريرة قال

ثم يقول وهو  ،حني يرفع صلبه من الركوع »سمع اهللا ملن محده« :ثم يقول ،يركع

 ،يكرب حني يرفع رأسهثم  ،ثم يكرب حني هيوي ساجداً  ،»ربنا ولك احلمد«قائم: 

ويكرب  ،ثم يفعل ذلك يف الصالة كلها ،ثم يكرب حني يرفع ،ثم يكرب حني يسجد

  متفق عليه.  .اهـحني يقوم من اثنتني بعد اجللوس 

إال يف مجع اإلمام واملنفرد بني التسميع  ،قلت: وال خالف يف هذا الباب

  يف املجموع يقول به. كام # وزيد بن عيل  ،واحلمد؛ فأهل املذهب ال يقولون به

  السجود
((أمرت أن أسجد عىل سبعة  :÷قال رسول اهللا  :قال ،وعن ابن عباس

وأطراف  ،والركبتني ،واليدين -وأشار بيده إىل أنفه- أعظم: عىل اجلبهة 

  القدمني)) متفق عليه. 



  الصالة واجبات    ٥٠

أن  ÷أمر النبي  :ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن ابن عباس قال

وهنى عن كف الشعر والثياب واليدين والرجلني  ،نسجد عىل سبعة أعظم

  . اهـهذا واحد  :ووضع سفيان يده عىل جبينه وأنفه، وقال ،والركبتني واجلبهة

يصيب األنف منها ما  ال جتزي صالة ال :وفيه زيادة ،ويف اجلامع الكايف نحوه

  . يعني بطون أصابعهام :وفرس يف اجلامع الكايف القدمني بقوله اهـيصيب اجلبني.

  الصالة واجبات
 ،الوضوء الصالة فأسبغ((إذا قمت إىل  :قال ÷عن أيب هريرة أن النبي 

ثم اركع حتى تطمئن  ،ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ،ثم استقبل القبلة فكرب

ثم ارفع حتى  ،ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً  ،ثم ارفع حتى تعتدل قائامً  ،راكعاً 

ثم افعل ذلك يف صالتك كلها)) ن ساجداً، ثم اسجد حتى تطمئ ،تطمئن جالساً 

  واللفظ للبخاري.  ،أخرجه السبعة

  وذكر املؤيد باهللا وأمحد بن سليامن نحو هذا احلديث عن رفاعة بن رافع.

وهذا احلديث هو املشهور باسم حديث امليسء صالته، وقد استدلوا به عىل 

ألنه لو كان  واجب؛وما مل يذكر فيه ليس ب ،أن كل ما ذكر فيه واجب يف الصالة

   .ألن املقام مقام بيان وتعليم ؛واجبًا لبينه

بنيَّ يف هذا احلديث للميسء  ÷أن النبي  - واهللا أعلم- والذي يظهر يل 

صالته ما كان ال حيسنه من صالته فاملقام مقام خاص، وسياق احلديث يشهد ملا 

  فال يستدل به عىل أن ما مل يذكر فيه ليس بواجب.  ،قلنا

  كل ما ذكر فيه فهو واجب وفريضة من فرائض الصالة. نعم، 

((صلوا كام رأيتموين أصيل)) وال شك يف صحة هذا لقوله  :وروى البخاري
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ليل عىل أنه إال ما قام د ،يف صالته ÷وجوب ما كان يفعله النبي  :ذلك

  ليس بواجب. 



 ٥١    المصلي سترة

 :فيؤخذ منه((إنام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن))  :وتقدم احلديث
 :أن التسبيح والتكبري وقراءة القرآن واجب، والذي ثبت وجوبه من القرآن

ثبت  ، واالعتدالوالتكبري ،والتسبيح ،والسجود ،والركوع ،والقراءة ،القيام

  والتشهد والتسليم بالسنة أيضًا.  - صالتهكام يف حديث امليسء - بالسنة 

  املصلي سرتة
 :يف غزوة تبوك عن سرتة املصيل فقال ÷سئل رسول اهللا  :عن عائشة

 ÷عن النبي # وذكر نحوه اهلادي  ،((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم

  يف املنتخب ويف اجلامع الكايف أيضًا. 

  ÷ (كانت لرسول اهللا :قال# ويف املجموع والعلوم ورشح التجريد عن عيل 

فصىل ذات يوم وقد غرزها بني  ،يتوكأ عليها ويغرزها بني يديه إذا صىل )١(ةزَ نَ عَ 

((رأيت  :فلام انرصف قال ،بني يديه كلب ثم مر حامر ثم مرت امرأة رَّ مَ فَ  ،يديه

  ولكن ادرءوا ما استطعتم)).  ،وليس يقطع صالة املسلم يشء ،الذي رأيتم

إن الدواب متر من بني أيدينا ونحن  :÷أنه قيل له  :ولفظ اجلامع الكايف

  ((مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم ال يرضه ما مر بني يديه)).  :نصيل فقال

((ال يقطع  :÷قال رسول اهللا  :وروى أبو داود عن أيب سعيد قال

  الصالة يشء وادرؤوا ما استطعتم)). 

وقد  ،يمر بني يديه وهو يصيل أنه ال يقطع صالة املسلم يشء :يؤخذ من هنا

 - قطع صالة املرء املسلم إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحليروى مسلم أنه 

  ((الكلب األسود شيطان)).  :وفيه ،املرأة واحلامر والكلب األسود

  . ولعل حديث مسلم منسوخ ،غري أنا اخرتنا ما اجتمع عىل روايته الطرفان

                                                             
  أطول من العصا وأقرص من الرمح. خمتار الصحاح :-بفتحتني– العنزة –) ١(



  الصالة في الخشوع    ٥٢

((قد رأيت الذي رأيتم  :جموع وفيهما يف حديث امل :ويدل عىل ذلك

ألصحابه إال ملا كان مستقراً يف  ÷فإنه مل يقل ذلك النبي  ؛..إلخ)).وليس

  أذهاهنم من أن ذلك يقطع الصالة. 

وبعد فالسرتة ال . وإذا كان األمر عىل ما ذكرنا فالسرتة مستحبة ال واجبة

أن  :د إىل ما ذكرناوالذي يرش ،ال يف املساجد والبيوت ،تستحب إال يف الفضاء

الغرض من السرتة هي درء الدواب والناس عن املرور بني يدي املصيل 

  والغالب أن املساجد ال تدخلها احلمري والكالب والدواب والنساء احليَّض. 

ومل  ،»يف غزوة تبوك ÷سئل رسول اهللا « :ويؤيد ذلك ما يف حديث عائشة

   .مل يرو عن أحد من الصحابةوكذلك  ،كان يغرز عنزته يف مسجده ÷يرو أنه 

 ،وكذلك جدران املنازل ،فإن املساجد يف أنفسها سرتة بل أعظم سرتة ،وبعد

  وهي أكرب من مؤخرة الرحل. 

فال عليه أن  - وإذا كان املصيل يف مكان خال ال خيشى من مرور يشء بني يديه

وقوله يف  ،يلاملرور بني يدي املص يف اختاذ السرتة منعُ  ألن العلةَ  ؛ال يتخذ سرتة

ما استطعتم من الدرء مام ال خيل  :((وادرؤوا ما استطعتم))، املراد :احلديث

  لالتفاق عىل أن األفعال الكثرية تبطل الصالة.  ؛بالصالة

  الصالة يف اخلشوع
 ﴿قال تعاىل: 
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ومن هنا  ينايف اخلشوع من األفعال ونحوها؛ بغي أن يتجنب املصيل كل ماين

وعن االلتفات، وأن  ،وهنى عن مسح احلىص ،شاءوا بالعَ ءأن يبد ÷أمر النبي 

عائشة  ÷جيعل يده عىل خارصته وهو يصيل، وهنى عن البزق يف الصالة، وأمر 

رفع األبصار إىل  وهنى عن ،وقال: إهنا تعرض له يف صالته ،بإماطة التصاوير

  ال صالة بحرضة طعام، وال وهو يدافع األخبثان.  :وقال ،السامء يف الصالة



 ٥٣    الصالة في الخشوع

وال شك يف صحة ما ذكر  ،ما ذكرناه رواه البخاري ومسلم أو أحدهام

  ملوافقتها القرآن. 

فإذا تثاءب أحدكم  ؛((التثاؤب من الشيطان :وذكروا يف هذا الباب حديث

 :ونحو هذا يف املجموع إال أنه قال ،الرتمذيلم وسظم ما استطاع)) مكفلي

  .إلخ)). .((النعاس والتثاؤب

ولذلك قال  ؛التثاؤب ال التثاؤب نفسه صوُت  :- واهللا أعلم- ونقول: املعنى 

   .يف آخر احلديث: فليكظم ما استطاع

رجالً يعبث  ÷أبرص رسول اهللا ( :ويف املجموع وأمايل أمحد بن عيسى

  . اهـ )حهارأما هذا فلو خشع قلبه خلشعت جو :بلحيته يف الصالة فقال

ويف أمايل أمحد  .((اسكنوا يف الصالة)) :قال ÷أن النبي  :ويف املنتخب

أي عبدي أنا  :((إذا التفت العبد يف صالته قال اهللا :÷بن عيسى عن النبي 

   التفت إليه...)) احلديث. امخري م

يف الصالة من  (النعاس والتثاؤب :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

وإذا عطس أحدكم  ،فإذا تثاءب أحدكم يف صالته فليضع يده عىل فيه ؛الشيطان

  يف الصالة فليحمد اهللا يف نفسه). 

فإذا تثاءب  ،((التثاؤب من الشيطان :حسن صحيح :وأخرج الرتمذي وقال

((فإن أحدكم إذا  :ورواه البخاري ومسلم بزيادة ،أحدكم فليكظم ما استطاع))

  اهـا) ضحك الشيطان)). (ه :قال

  : يؤخذ من ذلك

إذ ال يدخل  ؛أن املكروه من التثاؤب رفع الصوت ال التثاؤب نفسه -١

 حتت قدرة املكلف. 
 أن الفعل اليسري إلصالح الصالة مندوب إليه.  -٢



  القنوت    ٥٤

 ،ومحد اهللا يف النفس يكون يف الصدر من غري أن حيرك لسانه وشفتيه -٣

 وذلك مندوب يف الصالة. 
  يكن مام رشع يف الصالة ال جيوز فيها. أن الذكر إذا مل -٤

  القنوت
اتفق الرواة من الطرفني عىل رواية حديث احلسن بن عيل، قال علمني 

 ،((اللهم اهدين فيمن هديت :كلامت أقوهلن يف قنوت الوتر ÷اهللا  رسول

وقني رش ما  ،وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك يل فيام أعطيت

يض وال يقىض عليك، إنه ال يذل من واليت، وال يعز من فإنك تق ،قضيت

  تباركت ربنا وتعاليت)).  ،عاديت

إال  ،ويف أمايل أمحد بن عيسى ،#ومثله يف جمموع زيد بن عيل ،رواه اخلمسة

 ،أما رواية املجموع ففي الوتر فقط ،يقوهلن يف قنوت الفجر والوتر :أنه قال

  القنوت ومل يذكر الفجر أو الوتر. علمه  :إال أنه قال ، وهو يف األحكام

قنت شهرًا بعد الركوع عىل أحياء من  ÷أن رسول اهللا  :وعن أنس

 :وزاد ،وألمحد والدارقطني نحوه من وجه آخر .. متفق عليه..العرب ثم تركه

  اهـفأما يف الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.. 

صنف عبدالرزاق ويف رشح التجريد وأصول األحكام وسنن الدارقطني وم

صالة الغداة فلم  ÷ورشح معاين اآلثار عن أنس: صليت مع رسول اهللا 

  يزل يقنت حتى فارقته. 

ونحوه روى البزار ورجاله موثقون عن  ،ورواه أمحد والبزار ورجاله موثقون

  وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات.  :وزاد فيه ،أنس

وأما القنوت يف الفجر فالراجح  ،قيؤخذ مام ذكرنا أن القنوت يف الوتر حمل اتفا

وما روي من جانب أهل السنة من أن  .لتظاهر الروايات من جانب الطرفني ؛فعله

رواية املثبت مقدمة عىل رواية النايف كام  :فنقول ،القنوت يف الفجر حمدث وبدعة

  وروته أئمة الزيدية وأمجعوا عليه.  ،وقد أثبته أنس كام قدمنا ،ذلك معلوم



 ٥٥    القنوت

القنوت يكون يف الركعة األخرية  نَّ ذي اتفق الطرفان عىل روايته أَ هذا، وال

القنوت قبل وبعد،  :#حني يرفع رأسه من الركوع، وقد روي عن عيل 

والذي استقر عليه كام يف رواية املجموع هو القنوت قبل الركوع يف الفجر 

  والوتر، والكل واسع.

(اللهم  :رأسه من الركوع يقول إذا رفع #كان أمري املؤمنني  :ويف املنتخب

 ،ودعيت باأللسن ،وبسطت األيدي وأفضت القلوب ،إليك رفعت األبصار

 ،اللهم افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني ،وحتوكم إليك يف األعامل

 ،الزمانوكثرة عدونا، وتظاهر الفتن، وشدة  ،نشكوا إليك غيبة نبينا، وقلة عددنا

  إله احلق آمني).  ،وسلطان حق تظهره ،ونرص تعز به ،عجلهاللهم فأغثنا بفتح ت

 ،كان يقنت يف الوتر قبل الركوع :ومثله يف أمايل أمحد بن عيسى إال أنه قال

يقول يف  ÷كان رسول اهللا  :قال ،ويف رشح التجريد بسنده إىل أيب جعفر

حان اهللا عام وسب ،واحلمد هللا رب العاملني ،((ال إله إال اهللا العيل العظيم :القنوت

واحلمد هللا الكبري، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ  ،واهللا أكرب أهل التكبري ،يرشكون

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو  ،هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب

  . )).إلخ.أخطأنا

أنه كان يقول يف  ÷قال احلسن: روي عن النبي  :ويف اجلامع الكايف

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب، اللهم اغفر  ،ربالقنوت: ((اهللا أك

يل ذنبي وللمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات من مجيع املالئكة 

ومن يضارعهم من  ،اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب واملرشكني ،والروح

 ،لغريكوجيعلون احلمد  ،ويصدون عن سبيلك ،فإهنم يكذبون رسلك ؛املنافقني

  تباركت وتعاليت عام يقولون علوًا كبريًا)).  ،ويدعون معك إهلًا ال إله غريك

بسم اهللا الرمحن  :أن عمر قنت يف الفجر فقال :ويف أمايل أمحد بن عيسى

   ،اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك اخلري وال نكفرك ،الرحيم



  التشهد    ٥٦

ولك  ،اللهم إياك نعبد ،بسم اهللا الرمحن الرحيم ،ونخلع ونرتك من يعجزك

ونخشى عذابك، إن  ،نرجوا رمحتك ،وإليك نسعى ونحفد ،نصيل ونسجد

  عذابك بالكفار ملحق. 

الرزاق وابن أيب وأخرجه عن عمر عبدُ  ،وأخرجه الطرباين يف الكبري عن عيل

   .شيبة والطحاوي والبيهقي

 : أنه كان يقول-وعده البغوي من احلسان-  وأخرج أصحاب السنن عن عيل

 ،وبمعافاتك من عقوبتك ،يف آخر وتره: ((اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك

  وأعوذ بك منك ال أحيص ثناًء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك)).

ا ﴿ :كان يقنت يف الفجر هبذه اآلية #ويف املجموع أن عليًا 
َ
ِ َوم نا بِا

َ
َءام

ا
َ
ْن َ

ِ  إ
َ

ِزل
ْ
ن
ُ
  . ]١٣٦[البقرة: إلخ﴾..أ

ام تقدم أن القنوت يف الوتر والفجر سنة، وأن القنوت يكون قلت: يؤخذ م

  بذكر اهللا والثناء عليه وبالدعاء وباإليامن. 

ا مَ واألوىل أن يقنت املصيل بِ  ،ويظهر مام تقدم أنه جيوز القنوت بغري القرآن

وملا فيه من  ،ملا فيه من حسن الذكر والثناء عىل اهللا ؛÷صح عن النبي 

فدعاء القرآن أبلغ الدعاء،  ،جاء من الدعاء يف القرآن أو بام ،حسن الدعاء

  والقرآن أرشف الكالم وأرفع الذكر. 

نعم، ومذهب اإلمام اهلادي وأتباعه أن القنوت ال يكون وال يصح إال بام يف 

  أحوط.  #القرآن من الدعاء والذكر، ومذهبه 

   التشهد
فتح اليعمري: وكلها قال أبو ال :يف الروض النضري بعد ذكره لصور من التشهد

حسن عند أهل العلم، وممن نقل اإلجامع عىل اجلواز يف الكل القايض أبو الطيب 

 :فقد كان أبو عمر بن عبدالرب يقول ،الطربي، وإنام اختلفوا يف األفضل والتسوية

 ،وما يقرأ ،اجلنائز ري عىلوعدد التكب ،واإلقامة ،ويف األذان ،يف التشهد االختالُف 



 ٥٧    التشهد

 ،األيدي يف ركوع الصالةورفع  ،وعدد التكبري يف العيدين ،فيها به وما يدعى

ويف وضع اليمنى عىل اليرسى يف  ،ويف السالم من الصلوات واحدة أو اثنتني

 اختالٌف  -وما كان مثل هذا كله ،ويف القنوت وتركه ،وسدل اليدين ،الصالة

عراق الذين إال أن فقهاء احلجاز وال ،واثنتني وثالثاً  ةكالوضوء واحد ،مباح

عىل يتشددون يف الزيادة عىل أربع تكبريات  - تدور عليهم وعىل أتباعهم الفتوى

ألن السلف كربوا سبعًا وثامنيًا وستًا  ؛اجلنائز ويأبون من ذلك، وهذا ال وجه له

  ...ومخسًا وأربعًا وثالثاً 

ونقله التابعون  ،وكل ما وصفت لك فقد نقله الكافة من اخللف عن السلف

ألهنا أشياء ظاهرة معمول هبا يف بلدان  ؛ابقني نقالً ال يدخله غلط وال نسيانعن الس

إىل  ÷يعرف ذلك علامؤهم وعوامهم من عهد نبيهم  ،اإلسالم زمنًا بعد زمن

  . اهـواحلمد هللا  ،وسعة ورمحة وختيري ،فدل عىل أن ذلك مباح كله ،هلم جرا

ينبغي تضليل من ذهب إىل  نعم، إنام ذكرنا هذا ليعلم القارئ أن مثل ذلك ال

والواجب عىل املجتهد أن يتحرى ويبلغ  ،ألهنا مسائل اجتهادية نظرية ؛يشء منه

ورواية  %ونحن يف هذا الكتاب نتحرى رواية أهل البيت  ،اجلهد يف النظر

  ملا ورد يف الكتاب والسنة من تزكيتهم والثناء عليهم.  العلامء من أشياعهم؛

هشن د أمير المؤمني[ت$[  

((بسم اهللا وباهللا #تشهد أمري املؤمنني   ،واحلمد هللا ،كام رواه اهلادي: 

وأشهد أن  ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ،واألسامء احلسنى كلها هللا

  حممدًا عبده ورسوله)) ويسمى هذا التشهد األوسط. 

هشد ابن مسعود [ت$[  

السالم عليك أهيا  ،ات والطيبات((التحيات هللا والصلو :تشهد ابن مسعود

أشهد أن ال إله  ،السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني ،النبي ورمحة اهللا وبركاته

  إال اهللا وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله)). 



  التشهد    ٥٨

اهلادي اجلمع بني التشهدين كام يف  اإلمامُ  وقد أجازَ  ،وكال التشهدين صحيح

ألنه باب مدينة العلم  ؛#نا تشهد عيل إال أنا معارش الزيدية اخرت ،املنتخب

 %وإلجامع أهل البيت  ،÷صحت بذلك الرواية عن النبي  ؛واحلق معه

  عىل العمل به. 

  [في النصب والفرش]

  يف املجموع: وكان زيد بن عيل ينصب رجله اليمنى ويفرش اليرسى. 

ألنظرن  :قدمت املدينة قلت :قال ،وأخرج الرتمذي من حديث وائل بن حجر

، افرتش رجله اليرسى - لتشهديعني ل- فلام جلس  ÷ صالة رسول اهللا إىل

  . اهـونصب رجله اليمنى  - يعني عىل فخذه اليرسى- ووضع يده اليرسى 

   .والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ،هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى

  الصالة على محمد وآله في الصالة][

رجالً يدعو يف صالته مل  ÷سول اهللا سمع ر :قال ،ديْ بَ الة بن عُ َض وعن فَ 

((إذا صىل  :فقال ،هذا)) ثم دعاه َل جِ ((عَ  :فقال ÷اهللا ومل يصل عىل النبي  حيمدِ 

 .ثم يدعو بام شاء)) ÷ثم يصيل عىل النبي  ،أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه

  رواه أمحد والثالثة وصححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم. 

أمرنا اهللا أن  ،يا رسول اهللا :قال بشري بن سعد :نصاري قالوعن أيب مسعود األ

اللهم صل عىل حممد  :((قولوا :فكيف نصيل عليك؟ فسكت ثم قال ،نصيل عليك

وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت 

وزاد ابن  ،واه مسلموالسالم كام علمتم))، ر ،عىل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد

  فكيف نصيل عليك إذا نحن صلينا عليك يف صالتنا؟ :خزيمة فيه

دم من تشهد عيل وابن مسعود ومن سائر ما روي من قمن هنا ومام ت ؤخذُ يُ 

ألن التشهدات  ؛أن الشهادتني واجبة من واجبات الصالة :صفات التشهد

ناء عىل اهللا تعاىل فهو املختلفة أمجعت عىل ذكر الشهادتني، وما سوى ذلك من الث



 ٥٩    التسليم

  إما واجب عىل التخيري أو من مسنونات الصالة. 

   .وحديث فضالة بن عبيد يشهد للقول بالوجوب

واجبة يف  ÷أن الصالة عىل رسول اهللا  :كام يؤخذ من هذين احلديثني

 ،ويف حديث أيب مسعود األنصاري ،لألمر هبا يف حديث فضالة بن عبيد ؛التشهد

   .÷فون يف وجوب الشهادتني والصالة عىل النبي والزيدية ال خيتل

 ÷وجوب صفة الصالة عىل النبي  :األخري يؤخذ من احلديثكام 

فتجب هذه  ،.إلخ.اللهم صل :قولوا :قال ÷ألنه  ؛الواردة يف احلديث

  الصيغة عينًا. 

ويشهد ملا ذكرنا من وجوب نص الصالة املذكور ما روي عن بعض رواة 

 ،يعلمنا التشهد كام يعلمنا السورة من القرآن ÷ كان رسول اهللا :التشهد

والتشبيه بالقرآن يدل عىل ما ذكرنا من أن املطلوب عني الصيغة الواردة عن 

  ونصها.  ÷النبي 

   التسليم
بحرف الوجه  ،السالم عليكم ورمحة اهللا :التسليم آخر فرائض الصالة وهو

  الم عليكم ورمحة اهللا. الس :ويقول ،ثم حيرف وجهه إىل اليسار ،عىل اليمني

لعمل املسلمني كذلك خلفًا عن سلف إىل  ؛وال ينبغي أن يقع يف ذلك خالف

اليوم، وحرف اخلطاب يستدعي أن يكون هناك من يتوجه إليه اخلطاب، فإن كان 

 ﴿املصيل منفرداً فاملخاطب امللكني: 
ٌ
ِعيد

َ
اِل ق

َ
شم ِن ا

َ
ِ وَع َِم

ْ
ِن ا

َ
، وإن [ق] ﴾ع

يف جامعة فاملخاطب جامعة املصلني الذين عن يمني املصيل وعن  كان املصيل

  شامله باإلضافة إىل امللكني. 

وال ينبغي  ،وإنام قلنا ذلك ألن توجيه اخلطاب إىل غري خماطب شأن املجانني

  أن يقع يف ترشيع العليم احلكيم سبحانه وتعاىل. 



  الصالة مسنونات    ٦٠

  الصالة مسنونات
يد، وتسبيح الركوع والسجود، التوجه، وتكبري النقل، والتسميع، والتحم

  والتشهد األوسط. 

مل يذكر شيئًا من ÷ فإنه  ؛واستدلوا عىل ذلك بحديث امليسء صالته

ألنه ال جيوز تأخري البيان  ؛ذلك، ولو كان واجبًا لبينه للميسء صالته، وذكره له

  عن وقت احلاجة. 

يسء إنام مل يذكر ذلك ويبينه لتقدم العلم به للم÷ قلت: لعل النبي 

  صالته، وإذا كان كذلك فال يتم االستدالل. 

÷ ويف ذهني من كالم بعض أهل العلم أن ما ورد األمر به من النبي 

عن طريق اآلحاد التي ال تفيد إال الظن يكون مسنونًا، وال ينبغي احلكم 

بوجوبه، وما ثبت األمر به قطعًا فهو واجب يف الصالة وفرض من فروضها، 

مع أين مل أره  ،واستحسنته غاية االستحسان ،القول بمكانفوقع يف قلبي هذا 

  لقائل غريه، ومل يذكر الوجه فيام ذكره وقاله. 

والوجه يف ذلك: أن حقيقة الواجب هو ما يثاب املكلف عىل فعله ويعاقب 

برواية آحادية ظنية فال حيسن احلكم ÷ عىل تركه؛ فإذا جاء األمر من النبي 

  بالعقاب والعصيان.  عىل تارك ذلك املأمور به

وأما احلكم بالثواب فال مانع من القول به، فيكون األمر حينئذ بمنزلة 

الشبهة التي من شأهنا أنه ال جيوز احلكم عىل الداخل فيها بالعصيان والعذاب، 

ألنه ما يثاب عىل  ؛وأما اجتناهبا فيحكم له بالثواب، وهذه حقيقة املسنون بعينها

  كه. فعله وال يعاقب عىل تر

نعم، يؤيد هذا القول أن الفرض الواجب الذي يعم التكليف به املسلمني 

÷ يستدعي االهتامم بشأنه؛ إما بأن ينزل يف فرضه القرآن، أو يبينه الرسول 

تبيينًا يتبينه اخلاص والعام من املكلفني، وإنام قلنا ذلك من أجل أن تتم حجة اهللا 



 ٦١    العليل صالة

ان العام، وملا يف تركه من اخلطر حيث أن يف وال تتم احلجة إال بالبي ،عىل املكلفني

  تركه دخول النار. 

ألنه زيادة  ؛فال يستدعي مثل ذلك االهتامم ،أما املسنون واملندوب والتطوع

خري ملن يشاء املزيد، وال خطورة يف تركه، وحينئذ فال يرض اجلهل به وال تركه، 

العادة أن هذا األمر ال  ومن هنا فام جاء من األوامر بطريق اآلحاد علمنا من جهة

  يراد به الوجوب والفرض. 

فبناًء عىل ما ذكرنا يمكن االستدالل عىل نحو ما ذكرنا من املسنونات 

  واملندوبات بأن األمر هبا إنام ورد عن طريق اآلحاد. 

  ومام ورد األمر به عن طريق اآلحاد حتية املسجد، فيستدل بذلك عىل ندبيتها. 

  العليل صالة
عىل رجل من األنصار وقد  ÷دخل رسول اهللا  :وع بسنده قاليف املجم

((إن استطعتم أن جتلسوه  :يا رسول اهللا كيف أصيل؟ فقال :فقال ،شبكته الريح

وجيعل السجود أخفض  ،وإال فوجهوه إىل القبلة، ومروه أن يومي إيامءً  ،فأجلسوه

  سمعوه)). وإن كان ال يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده وأ ،من الركوع

عن  ÷فسألت رسول اهللا  ،بواسري يبكان  :وعن عمران بن حصني قال

  فإن مل تستطع فعىل جنب)) املؤيد باهللا والبخاري وغريهام.  ،((صل قائامً  :فقال ،الصالة

ا إِال ﴿يشهد ملعنى ما يفيده احلديثان قوله تعاىل:  :قلت
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   :، وحديث]١٦[التغابن: ﴾ف

((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) فالواجب هو استيفاء مجيع أركان الصالة 

ل ما وفعَ  ،أو تعرس عىل املريض سقط عنه فعله نها فعلهوفرائضها، فام تعذر م

للركوع من جلوس وسجد عىل أمكنه، فإذا مل يستطع القيام جلس وحنى ظهره 

فإذا تعرس عليه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود، وإن مل يمكنه اجللوس  ،جبهته

 ،جهة القبلة  وتكون رجاله إىل ،إما مستلقيًا عىل ظهره :صىل عىل ما تيرس له



  الصالة بعد الذكر في    ٦٢

. لورود السنة بذلكإن أمكنه؛ وجيلس مرتبعًا  ،عىل جنبه متوجهًا إىل القبلة وإما

   وإن مل يمكنه فكيفام أمكن.وصححه ابن خزيمة،  رواه النسائي

((وإن كان ال يستطيع أن يقرأ القرآن فاقرؤوا عنده وأسمعوه)) وذلك  :قوله

ام قَ ويُ  ،ن عند املريضذَّ ؤَ وعىل هذا فينبغي أن يُ  ،لعله يتذكر ويقرأ يف نفسه

وإذا  ،وهذا إذا حصل الظن بأن له شيئًا من اإلدراك ،وييمم ويقرأ عنده ،ةللصال

وهذا مام ال ينبغي التفريط فيه، فاملريض يف غاية  ،كان يف غيبوبة فال داعي لذلك

   .احلاجة إىل املعاونة عىل طاعة اهللا، وهو عىل وشك لقاء اهللا تعاىل

  الصالة بعد الذكر يف
قال يل  :قال #ويف أمايل أيب طالب وأمايل أمحد بن عيسى مسندًا عن عيل 

فإنه ال  ؛اقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة آية الكريس((يا عيل  :÷رسول اهللا 

   .حيافظ عليها إال نبي أو صديق أو شهيد))

((من قرأ آية الكريس دبر كل  :÷قال رسول اهللا  :وعن أيب أمامة قال

صالة مكتوبة مل يمنعه من دخول اجلنة إال املوت)) رواه النسائي وصححه ابن 

   أحد)). قل هو اهللاو(( :حبان، وزاد فيه الطرباين

 ،((تسبح ثالثًا وثالثني :وقد ورد من الطرفني رواية التسبيح بعد الصالة

ال إله إال  :وتقول تامم املائة ،وتكرب اهللا ثالثًا وثالثني ،وحتمد اهللا ثالثًا وثالثني

 :ويف رواية ،اهللا وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير))

  ثني)). ((وتكرب أربعًا وثال

)) :ويف رواية وقد ورد احلث  ،((تسبح عرشاً وحتمد اهللا عرشاً وتكربه عرشاً

 .((من أدى فريضة فله عند اهللا دعوة مستجابة)) :عىل الدعاء بعد الصالة مثل

  أمايل أيب طالب وأمحد بن عيسى وغري ذلك كثري. 



 ٦٣    الصالة فضل في

  الصالة فضل يف
فارات ملا بينهن ما (الصلوات اخلمس ك :قال #يف املجموع بسنده إىل عيل 

 ﴿ :وهي قول اهللا تعاىل ،اجتنبت الكبائر
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(قتل النفس  :)، قال: فسألناه ما الكبائر؟ فقال[ھود] ﴾ِذك

 ،وعقوق الوالدين ،هادة الزورشوقذف املحصنة، و ،املؤمنة، وأكل مال اليتيم

  . اهـلفرار من الزحف، واليمني الغموس) وا

إن  :حسن صحيح من حديث أيب هريرة :وأخرج مسلم والرتمذي وقال

((الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما مل تغش  :قال ÷رسول اهللا 

  واألحاديث يف هذا الباب واسعة.  ،الكبائر))

وأكل  ، حقوقتل النفس بغري ،الرشك باهللا :((الكبائر تسع :ويف مجع اجلوامع

وعقوق  ،والفرار من الزحف ،وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنة ،الربا

ونحوه  ،رواه أبو داود والنسائي والبيهقي واستحالل البيت احلرام)). ،الوالدين

   .البخاري وأمحد وغريهام

((أال أنبئكم بأكرب الكبائر ـ ثالثًا ـ: اإلرشاك  :ويف البخاري ومسلم وغريهام

وكان متكئًا فجلس  ،))- أو قول الزور- ق الوالدين، وشهادة الزور وعقو ،باهللا

  اهـليته سكت.  :فام زال يكررها حتى قلنا

قلت: ما ذكر من تعداد الكبائر فيام ذكرنا ويف نحوها هو بيان ألكرب الكبائر 

  .إلخ)). .((أال أنبئكم بأكرب الكبائر :بدليل املتفق عليه ؛وأعظم الذنوب

 ،هي إىل السبعني أقرب :فقال ،الكبائر سبع :بن عباسويف الروض: قيل ال

  اهـوقال ابن جبري: هي إىل السبعامئة أقرب. 



  الضم    ٦٤

  الضم
وهنى أن جيعل الرجل يده عىل صدره يف  :يف كتاب النهي للمرتىض عن آبائه

  ((ذلك فعل اليهود)) وأمر أن يرسلهام.  :الصالة وقال

ر، أو فوق الرسة يف الصالة، الزيدية ال يرون وضع اليد عىل اليد عىل الصد

  والسنة عندهم هو إرساهلام. 

 :((ثالث من سنن املرسلني)) وذكر منها :فإن قيل: قد روى زيد يف املجموع

  وضع الكف عىل الكف حتت الرسة. 

 ،قد جاءت الرواية مطلقة غري مقيدة بأن ذلك يف الصالة أو يف غريها :قلنا

  قيد كام ذلك معلوم. وال يصح االستدالل باملطلق إلثبات امل

وقد  ،وبعد، فام ذكره أهل احلديث يف هذا الباب ال يصح منه حديث واحد

  صححوا حديث ابن خزيمة وهو تصحيح واٍه. 

  اجلماعة صالة
 :وذكر منها ،يف املجموع: ((ال تزال أمتي يكف عنها ما مل يظهروا خصاالً))

  ترك الصالة يف جامعة. 

بخمس وعرشين  الفردأفضل من صالة  ((صالة اجلامعة :واشتهر حديث

((   ((بسبع وعرشين درجة)) متفق عليه.  :ويف حديث ،جزءاً

  ((من سمع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عذر)).  :واشتهر عند اجلميع

 :إهنا فرض كفاية، وقال آخرون :فقال قوم ،واختلف العلامء يف صالة اجلامعة

  سنة مؤكدة.  إهنا :وقال بعض آخر ،إهنا فرض عني

: أنه جيب أن يكون يف املحلة التي جتمع الناس - واهللا أعلم- والذي يظهر يل 

ومن هنا روي كام يف السري أن  ،ألن ذلك من شعائر اإلسالم ؛أذان وجامعة

إذا أتيتم أهل قرية أو حملة  :ه بام معناهوثعكان يويص رساياه وب ÷رسول اهللا 



 ٦٥    الجماعة صالة

وإن مل تسمعوا فدامهوهم، هذا معنى  ،نهمفإن سمعتم أذانًا فكفوا ع :فتبينوا

  وصالة اجلامعة من هذا الوجه فرض كفاية.  ،الرواية

فاملسنون الصالة مع أهل  ،فإذا كان يف املحلة مسجد تقام فيه اجلامعة ال حمالة

وال تكون اجلامعة مسنونة إال إذا  ،املسجد جامعة، وهي من هذا الوجه مسنونة

حلديث: ((إذا أردتم أن تزكوا صالتكم  ؛القوم ة خيارَ م إلمامة الصالكان املقدَّ 

  فقدموا خياركم)). 

(ألن أصيل الفجر  :يف حديث طويل #ويف املجموع بسنده إىل عيل 

أو ما سمعت  ،عشاء اآلخرة يف جامعة أحب إيل من أن أحيي ما بينهامالو

)).  :يقول ÷اهللا  رسول   ((لو يعلمون ما فيهام ألتوهام ولو حبواً

 ((من صىل :يقول ÷سمعت رسول اهللا  :ج مسلم عن عثامن قالوأخر

ومن صىل صالة الصبح يف  ،فكأنام قام نصف الليلصالة العشاء يف جامعة، 

  فكأنام قام الليل كله)).  ،جامعة

ويؤخذ منه زيادة  ،يستدل هبذا احلديث عىل أن صالة اجلامعة ليست واجبة

وقد يكون ذلك ملا فيهام  ؛لفرائضفضل هلاتني الفريضتني عىل ما سواهام من ا

   .حيث أن اإلنسان يف وقتهام يكون يف معاناة شديدة من النوم ،من املشقة

وفيه دليل عىل أن أعامل الفرائض واملحافظة عىل إقامتها عىل وجوهها أفضل 

  من النوافل والتطوع. 

(أفضل األعامل إسباغ الطهور يف  :قال #ويف املجموع بسنده عن عيل 

  ونقل األقدام إىل اجلامعات، وانتظار الصالة بعد الصالة).  ،اتَربَ السَّ 

 :#وروى أبو يعىل والبزار ورجاله رجال الصحيح كام يف الروض عن عيل 

وإعامل األقدام إىل  ،((إسباغ الوضوء يف املكاره :قال ÷أن رسول اهللا 

ه احلاكم يف يغسل اخلطايا غسال))، وأخرج - املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة

   .وغريهم من املحدثني ،ورجاله رجال الصحيح ،املستدرك وأمحد عن ابن عباس

  دات. جَ دة وَس جْ َس  :مثل ،اتَرب ة وَس ْرب َس 



  الجماعة صالة    ٦٦

أو أن  ،يف ذلك دليل وبيان أن امليش إىل صالة اجلامعة من أفضل األعامل- 

   .)((إن الصالة خري موضوع وإهنا خري األعامل) :وقد جاء ،ذلك أفضل األعامل

ومن هنا قدم اهللا تعاىل يف الذكر  ،نعم، الصالة أفضل األعامل بعد اإليامن

 ﴿ :اإليامن ثم ثنى بالصالة يف نحو قوله تعاىل
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فكلام كان أكثر  ،شقةأن الفضل وزيادة األجر يكون بامل :يؤخذ من احلديثو

ة ْرب ((إسباغ الوضوء يف السربات)) والسَّ  :مشقة كان أكثر فضالً وذلك من قوله

  يعني إسباغ الوضوء يف الربد الشديد.  ،الضحوة الباردة :هي

أن جيلس املصيل  - واهللا أعلم- ((وانتظار الصالة بعد الصالة)) املراد  :قوله

((ال يزال العبد  :بدليل ،ظاراً للصالة الثانيةبعد فعله للصالة األوىل يف مصاله انت

تقول املالئكة: اللهم اغفر له اللهم  ،يف صالة ما دام يف مصاله ينتظر الصالة

 ،وبمعناه البخاري ومسلم ،أخرجه أمحد .حتى ينرصف أو حيدث)) ،ارمحه

  هكذا يف الروض. 

عامل ختتلف ثم إن األ ،ثم الصالة عىل اإلطالق ،نعم، أفضل األعامل اإليامن

فقد  ،يف أهيا أفضل بحسب اختالف األشخاص واألزمان واألمكنة والظروف

يكون الشخص قويًا جلدًا ذا شجاعة وبأس والزمان زمن جهاد فيكون األفضل 

  يف حقه اجلهاد. 

وقد يكون الشخص ضعيف البنية ذا فطنة وذكاء وله رغبة وميول إىل العلم 

يكون للشخص أبوين عاجزين وال  فيكون طلب العلم يف حقه أفضل، وقد

يام عليهام ورعايتهام يف حقه أفضل قالمن يقوم هبام سواه مع فقرهام، ف يوجد

األعامل، وقد يكون الشخص ضعيف البدن وله رغبة وميول إىل العبادة وليس 

  من أهل الذكاء والفطنة فتكون العبادة أفضل األعامل يف حقه. 



 ٦٧    الجماعة صالة من

كل مكلف ما يتناسب مع قوته وذكائه  وعىل اجلملة فأفضل األعامل يف حق

أو مع مسيس احلاجة إليه يف ذلك العمل كالولد بالنسبة  ،وفطنته ورغبته وميوله

وإنام ؛ وكمن له خربة يف عمل وطلبه اإلمام للقيام به ونحو ذلك ،حلاجة والديه

فمهام كانت  ،كان األمر كام ذكرنا ألن العربة باملصلحة التي ترتتب عىل العمل

  صلحة كبرية كان الفضل تابعًا هلا. امل

باختالف األشخاص السائلني  ÷ومن هنا اختلفت األجوبة من النبي 

  عن أفضل األعامل.  ÷له 

   اجلماعة صالة من
 ،% (أفضل الصفوف أوهلا وهو صف املالئكةقال:  #يف املجموع عن عيل 

إىل  ((إذا قمتم :÷وأفضل املقدم ميامن اإلمام) قال: وقال رسول اهللا 

وال تدعوا خلالً فيتخللكم  ،والزموا عواتقكم ،الصالة فأقيموا صفوفكم

  . اهـالشيطان كام يتخلل أوالد احلذف)) 

ورشها آخرها، وخري صفوف  ،((خري صفوف الرجال أوهلا :ويف مسلم

  ورشها أوهلا)).  ،النساء آخرها

 ÷أن رسول اهللا  :وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه

  ((إن اهللا ومالئكته يصلون عىل ميامن الصفوف)).  :قال

 ،وروى أمحد والطرباين يف الكبري ورجال أمحد موثقون: ((سووا صفوفكم

فإن الشيطان  ؛وسدوا اخللل ،وحاذوا بني مناكبكم، ولينوا يف أيدي إخوانكم

  اهـيعني أوالد الضأن الصغار.  ،يدخل فيام بينكم بمنزلة احلذف))

  . هذا الباب كثريةواألحاديث يف

   :يؤخذ من ذلك

واملراد احلث للمصلني عىل  ،أن الصف األول يف اجلامعة أفضل الصفوف-١

 الصالة فيه واملسارعة إليه. 



  الجماعة صالة من    ٦٨

 أن يمني الصف األول أفضل من يساره. -٢
إما ألن املالئكة يصلون  ؛ي بذلكمّ ُس  ،))%((وهو صف املالئكة  :قوله-٣

أن صفًا من املالئكة حيرض صالة  أو ،يدعون هلم :أي ،عىل الصف األول

 أن ذلك كناية عن فضله.  وْ اجلامعة يصفون يف الصف األول، أَ 
كان حيب التيامن  ÷أن النبي  - واهللا أعلم-وفضل ميامن الصف لعله 

وعىل هذا  ،فضل رشابه ملن كان عن يمينه ÷ وأعطى ،يف كل يشء

إىل التيامن  ÷ولعل الداعي للنبي  ،فمجرد كونه يمني اإلمام هو العلة

  حيب الفأل احلسن.  ÷فقد كان  ،يف كل يشء هو التفاؤل

فال يتقدم أحد  ،أنه جيب عىل املصلني يف صفوف اجلامعة أن يسووا صفوفهم-٤

 عىل أحد بحيث تكون صدورهم مستوية وعواتقهم متالصقة. 
بل جيب عليهم أن يسدوا  ،أنه ال جيوز أن يرتكوا خلالً بني الرجل والرجل-٥

 بأن يقرب بعضهم من بعض بحيث تتالصق مناكبهم. اخللل 
أنه أقل  :يعني »ورشها آخرها«أنه أكثر ثوابًا،  :يعني »خري الصفوف أوهلا«-٦

أن الصف  :وصفوف النساء عىل العكس من ذلك. واحلكمة يف ذلك ،ثواباً 

ويسلم من رؤية من  ،فيسمع القراءة ؛املقدم للرجال يكون قريبًا من اإلمام

ومن اخرتاق املارة بني يديه؛ أما صف النساء املقدم فكان رش  يكون قدامه

 لقربه من الرجال.  ؛الصفوف
عىل فضل يمني  دلُّ ((إن اهللا ومالئكته يصلون عىل ميامن الصفوف)) يَ  :هقولُ -٧

ولعل الرس يف  ،وليس الصف املقدم وحده ،كل صف من صفوف الصالة

 ا الوقوف يف امليامن. أن عادة الصاحلني أن يتعمدو -واهللا أعلم-ذلك 



 ٦٩    جماعة الصالة إعادة

   مجاعة الصالة إعادة
أنه دخل وصىل بالناس، ورجل جالس ÷ يف املنتخب: روي عن النبي 

دعاه فسأله عن أمره فقال: ÷ يف املسجد مل يصل معهم، فلام انرصف النبي 

إذا كان مثل ذلك أن ÷ صليت يا رسول اهللا قبل أن تدخلوا، فأمره النبي 

  دأة، وال يعتد باألوىل اهـ. يصيل مع إمامه صالة مبت

صالة الصبح، فلام صىل ÷ وعن يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهللا 

إذا هو برجلني مل يصليا فدعا هبام، فجيء هبام ترعد فرائصهام، ÷ رسول اهللا 

فقال هلام: ((ما منعكام أن تصليا معنا؟)) قاال: قد صلينا يف رحالنا، قال: ((فال 

فإنه لكام  ، يف رحالكام، ثم أدركتام اإلمام ومل يصل فصليا معهتفعاله، إذا صليتام

  نافلة)) اهـ. رواه أمحد واللفظ له والثالثة وصححه الرتمذي وابن حبان. 

# رصحية بأن الفريضة هي التي صالها مع اإلمام  قلت: رواية اهلادي 

  دون األوىل. 

((فإنه لكام نافلة)) يعود إىل  والرواية األخرى حيتمل أن الضمري يف قوله: 

  الصالة التي صالها مع اإلمام، وحيتمل أن يعود الضمري إىل التي صالها فرادى. 

  : فيؤخذ من احلديثوبعد، 

 إعادة الصالة لفضيلة اجلامعة أو لوجوهبا عىل قول.  -١
 وأن األوىل غري جمزئة.  ،يف رواية اهلادي أن الفريضة هي الثانية -٢
 ا مل يدرك صالة اإلمام. أن صالته األوىل تكون جمزئة إذ -٣
أنه ينبغي ملن صىل ولو يف جامعة، ثم أدرك صالة جامعة أن يصيل معهم؛  -٤

 وذلك لرفع التهمة. 
 فيه داللة عىل تأكيد صالة اجلامعة.  -٥
أمره إذا كان مثل ÷ وفيه أن اجلهل عذر؛ وذلك من حيث أن النبي  -٦

 ذلك... ومل يأمره بإعادة صالته احلارضة. 



  الجماعة صالة في التخفيف    ٧٠

 املتنفل خلف املفرتض، وذلك من قوله: ((فإنه لكام نافلة)). أهنا تصح صالة  - ٧
((إذا صليتام يف  -٨ أن صالة اجلامعة غري واجبة، وذلك من قوله: 

 رحالكام...إلخ)). 
أنه ال تكره صالة النافلة بعد صالة الفجر، ويمكن أن يكون التنفل  -٩

اهة بإعادة صالة الصبح يف جامعة خاص هبذه املسألة، فيخص هبذا عموم كر

الصالة النافلة بعد صالة الفجر، ويلحق هبذا إعادة صالة العرص يف جامعة، فال 

 هلذا احلديث.  ؛يكره
أنه جيب الدخول يف صالة اجلامعة إذا  :يؤخذ من احلديثقد  -١٠

حرضها املكلف، ال ألن الصالة األوىل غري جمزئة وغري صحيحة؛ بل من أجل 

 تهمة عن النفس. إظهار تعظيم شعائر اهللا، ومن أجل رفع ال
  يف رواية اهلادي أن الثانية هي الفريضة، ويف الرواية األخرى أن األوىل هي الفريضة. - 

  قلت: ويرجح قول اهلادي # حديث: ((ال ظهران يف يوم)). 

  أن األوىل هي الفريضة:  :والذي يظهر يل

 ألهنا وقعت بكامل رشوطها وفروضها...إلخ.  -١
 مه. ال يفسد العمل الصحيح بعد تام -٢

  اجلماعة صالة يف التخفيف
((صلوا يف اجلامعة ÷: يف كتاب الفقه ملحمد بن حييى املرتىض عن النبي 

  وذا احلاجة)).  ،واملريض ،فإن وراءكم الشيخ الضعيف ؛بصالة أضعفكم وال تطولوا

ويف املتفق عليه من حديث أيب هريرة: ((إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم 

  وذا احلاجة، فإذا صىل وحده فليصل كيف شاء)).  ،والضعيف ،الصغري والكبري

  : يؤخذ من احلديث

 أنه يلزم اإلمام أن يراعي الرفق باملؤمتني.  -١
ال جيوز له أن ينفر املؤمتني أو بعضهم من الصالة يف اجلامعة كأن يطول  -٢

 القراءة، أو يؤخر الصالة أو نحو ذلك مام ينفر البعض. 



 ٧١    الصالة بإمامة األحق

 جلب املصالح.  أن ترك املفاسد أوىل من -٣
 أن التخفيف وعدم التطويل يف صالة اجلامعة هو املطلوب.  -٤

  الصالة بإمامة األحق
((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن ÷: ويف املجموع: قال رسول اهللا 

  كانوا يف القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأكربهم سنًا)). 

((يؤم القوم وأخرج مسلم وغريه كثري من  حديث أيب مسعود البدري: 

فإن كانوا يف  ،فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،أقرؤهم لكتاب اهللا

فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنًا)) ويف  ،السنة سواء فأقدمهم هجرة

  رواية ((سلًام)). 

ند رجاله واملراد األمر، بدليل: ما رواه أمحد بس ،احلديث ورد بلفظ اخلرب

  رجال الصحيح وغريه: ((ليؤمكم أكثركم قرآنًا)). 

يؤخُذ من هنا: أن إمامة الصالة تستحق بالفضل، فمن كان أفضل يف الظاهر كان 

هو املستحق لإلمامة، فإذا قدم املفضول عىل الفاضل مل حيصل فضل اجلامعة الذي 

هذا هو الذي تقيض جاءت به السنة، وال تبطل الصالة، وإنام يبطل فضل اجلامعة، و

  به القوانني األصولية؛ فقد قالوا: إن الصحة: موافقة األمر، والفساد بخالف الصحة. 

ويف ما ذكرنا إذا ُقّدم املفضول عىل الفاضل من غري عذر، فهو خمالف لألمر 

  الوارد يف هذا احلديث الذي صدرنا به هذا الباب. 

األوىل بالصالة يف ذلك  فهو ،نعم، إذا َقّدم أهل املسجد خريهم للصالة

املسجد عىل االستمرار، وكذلك صاحب املنزل أوىل باإلمامة يف منزله، 

  والسلطان األعظم كذلك، وكذلك املتويل من جهته. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم: ((ال ُيؤم املرُء يف سلطانه))، وكل من ذكرنا له 

ة حيث قدمه أهل سلطان، فإمام املسجد الراتب له سلطان عىل املسجد ووالي

املسجد لإلمامة ورضوا به، وصاحب البيت له سلطان يف بيته ووالية، 

 والسلطان األعظم ووالته هلم سلطان عىل ما حتت أيدهيم. 



  اإلمام عدالة    ٧٢

   اإلمام عدالة
بل تصح الصالة  ؛ليست العدالة برشط :وقال آخرون ،اشرتط قوم العدالة

 ،وأثبت أهنا كلها ال تثبتكل فريق  ةَ وأورد يف الروض أدلَّ  ،خلف كل بر وفاجر

وهو  ،فمع عدم انتهاضها من الفريقني يلزم الرجوع إىل األصل ،وأهنا ضعيفة

واستدل عىل ذلك بعموم أحاديث األمر  ،هكذا قال يف الروض النضري ؛الصحة

  .إلخ. .وأن كثرياً من الصحابة كان يصيل خلف أئمة اجلور ،باجلامعة

ما قال، وهو أن األصل الفساد  خالُف  -واهللا أعلم- يل  قلت: الذي يظهرُ 

ما والصحيح هو:  ،حتى يقوم دليل الصحة ،والبطالن يف العبادات بشكل عام

فيشرتط يف صحة العبادة حتقق موافقة  ،وافق أمر الشارع بإجامع أهل األصول

   .وإال فهي غري صحيحة ،أمر الشارع

حة وحصل الشك يف ص ،وقد حتقق باالتفاق صحة الصالة خلف الرب

فلزم  ،ومل حيصل الظن القوي بأهنا موافقة ألمر الشارع ،الصالة خلف الفاجر

وال  ،بموافقة أمر الشارع التوقف يف صحة الصالة خلفه إىل أن حيصل الظنُّ 

وعىل حسب األمر  ،ف بهلِّ خيرج املكلف عن عهدة التكليف إال بفعل ما كُ 

كانت لظروف خانقة ال وصالة كثري من الصحابة خلف أمراء اجلور  ،وموافقته

   .يمكن معها االستدالل بأفعاهلم

كالبيع  ،إنام يكون يف املعامالت »إن األصل الصحة« :صاحب الروض فقوُل 

والرشاء ونحوها؛ ألن اهللا تعاىل جاء باإلسالم والناس يتعاملون بالبيع والرشاء 

وإنام  ،كهم اإلسالم عىل ما هم فيه من ذلفأقرَّ  ،واإلجارات واهلبات ونحو ذلك

أن يقال فيه: إن األصل صحة فمثل هذا يمكن  ،هناهم عن جزئيات ومسائل قليلة

عىل مجيع  ÷فلقد أقرهم  ،ألن الواقع كذلك ؛البيع مثالً حتى يرد دليل الفساد

 صحةُ  األصُل  :فهذه يقال فيها ،ومل ينههم إال عن مسائل معدودة ،معامالهتم

   .جاء دليل عىل الفساد، وإال فهي صحيحةوال يقال بفسادها إال إذا  ،املعاملة



 ٧٣    اإلمام عدالة

والصحيح  ،إذا عرفت ذلك فقول من يشرتط العدالة هو القول الراجح

   :الذي ال ينبغي العدول عنه

هم لكتاب أقرؤُ  القومَ  ((يؤمُ  :للحديث الصحيح موافقةٍ  ملوافقته بعَض  -١

دم اهلجرة ال وقِ  ،÷بكتاب اهللا وسنة رسوله  العلمَ  .إلخ)) فإنَّ .اهللا

وال عربة بندور  ،يكون يف غالب العادة إال ألهل اخلشية والتقوى والعدالة

وقد  ،فاألحكام تتعلق بالكثرة والغلبة يف مثل ذلك ،ذلك لبعض الفساق
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 وكذلك كان الصحابة فيام يظهر.  ،دين))((من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف ال
 ،بخالف الصالة خلف الفاجر ،خلف الرب ال خالف يف صحتها الصالةُ  -٢

 دون ما اختلف فيه.  ،ع عليه أوىل باالعتامد عليهْمج وما أُ 
 فإنه ال شك أن القول بام ذكرنا أحوط من القول بخالفه.  ؛لألحوطية -٣
  .املوافقة ملذهب أئمة العرتة -٤
  ما جاء من السنة وإن كانت ضعيفة فإهنا تقوى بام ذكرنا. باإلضافة إىل -٥
الفطرة والوجدان ال يرضيان للمكلف أن يكون إمامه يف دينه فاسقاً  -٦

فنفس املؤمن تنفر  ،متهتكًا يرتكب الكبائر، وال يتحاشا من اقرتاف اجلرائر

 وال ترضاه ليشء من أمر دينها ودنياها.  ،عن هذا النوع وتبتعد عنه
والفاسق ال يستحق شيئًا من ذلك، وإنام  ،مة رشف وفضيلة ورفعةاإلما -٧

يستحق األدب واإلهانة وإقامة احلدود عليه أو التعزير، والواجب عىل 

املؤمن أن يؤدي احلقوق إىل أهلها فيؤدي إىل املؤمن ما يستحقه من الرفعة 

يبه، ويؤدي إىل الفاسق ما يستحقه من أمره وهنيه وإرشاده ثم تأد ،والتعظيم

 وتقديم الفاسق من الظلم الذي ال ينبغي أن يصدر من مؤمن. 
 كم إىل اهللا فانظرواكم وفدُ ((أئمتُ  :وقد روي يف كتب احلديث عند الزيدية -٨

  .موا خياركم))صالتكم فقدِّ  بمن تفدون))، ((إن رسكم أن تزكو



  اإلمام خلف القراءة عن النهي    ٧٤

   .يكره الصالة خلف املكفوف واألعراب - يريد زيداً -  #وكان  :ويف املجموع

كان يأمر  ÷روى البزار والطرباين يف الكبري عن سمرة أن رسول اهللا و

((هم أعلم  :ويقول ،املهاجرين أن يتقدموا وأن يكونوا يف مقدم الصفوف

وال أحب أن يكون األعراب أمامهم وال  ،بالصالة من السفهاء واألعراب

  يدرون كيف الصالة)). 

) يف املستدرك عىل ني منكم أولو األحالم والنهى)(ليلِ ( :وقد روي

  بلوغ املرام.  اهـالصحيحني وصحيح ابن خزيمة 

ألن من سواهم ليسوا يف  ؛وأولو األحالم والنهى هم أهل التقوى واخلشية

 ،وإذا كره أن يكون األعراب يف الصف املقدم ،احلكم إال كاألنعام بل هم أضل

  فباألوىل أن تكره إمامتهم يف الصالة. 

  اإلمام خلف القراءة عن النهي
فقال ÷ يف املجموع عن عيل # قال: كانوا يقرؤون خلف رسول اهللا 

  ((خلطتم عيل فال تفعلوا)). ÷: النبي 

  وروى مسلم: ((إنام جعل اإلمام ليؤتم به..إىل قوله: وإذا قرأ فأنصتوا)). 

وأخرج البيهقي عن اإلمام أمحد قال: أمجع الناس عىل أن هذه اآلية يف الصالة، 
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وقد روى البخاري وآخرون: ((لعلكم تقرؤون خلفي؟)) قالوا: نعم، قال: 

  بفاحتة الكتاب)).  ((فال تفعلوا إال

وا بيشء إذا جهرُت إال بأم القرآن))، ويف رواية: ؤوعند الطرباين: ((فال تقر

  (فال تفعلوا إال بأم القرآن؛ فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا)). (

قلت: الالزم هو العمل بجميع ما صح إذا أمكن، فيجب االستامع واإلنصات 

((وإذا قرأ فأنصتوا)). مسلم، فإذا كان ÷: إذا كان اإلمام جيهر بالقراءة؛ لقوله 

الركعتني األخريتني اإلمام خيافت فالواجب أن يقرأ املؤتم، ويقرأ املؤتم يف 



 ٧٥    الصفوف خلف وحده الرجل وقوف

العشاء، ويف ثالثة املغرب. وال يصح القول بأنه جيب اإلنصات، واالستامع،   من

  ال يأمر بام ال يصح أن يكون. ÷ وقراءة الفاحتة يف حالة واحدة، والنبي 

هذا، وقد روى ابن اهلامم كام يف الروض النضري بسند صحيح عىل رشط 

  ه إمام فقراءة اإلمام له قراءة)). الشيخني عن جابر مرفوعًا: ((من كان ل

ويف حديث: ((إين أقول ما يل أنازع القرآن))، قال: فانتهى الناس عن القراءة 

رواه البزار وأمحد والطرباين يف الكبري واألوسط  ؛÷فيام جهر فيه رسول اهللا 

  ورجاله رجال الصحيح. 

  ال بالفاحتة وال بغريها: فظهر مام ذكرنا: أنه ال يقرأ املؤتم يف حال ما جيهر اإلمام 

 ألن من يقرأ مل يستمع ومل ينصت.  -١
، ÷وقد استنكرها الرسول  ،ألن القراءة منازعة لإلمام -٢

 إال ما ال ينبغي أن يكون. ÷ يستنكر   وال
 ثبت كام أسلفنا أن من كان له إمام فقراءته له قراءة.  -٣
 تظاهرت الروايات من الطرفني عىل وجوب االستامع واإلنصات.  -٤
((فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب)) حديث مروي من جانب حد -٥ يث: 

أهل السنة ال غري، مع أنه يمكن تفسريه بام ال يتعارض مع سائر األدلة املجمع 

عليها عند الطرفني، فنقول: املراد ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب يف الصلوات 

  وثالثة املغرب.  ،والركعتني األخريتني من العشاء ،الرسية

  الصفوف خلف وحده الرجل قوفو
(صىل رجل خلف  # قال:  يف املجموع واألمايل وغريهام عن عيل 

((أهكذا صليت وحدك ليس ÷ الصفوف، فلام انرصف رسول اهللا  قال: 

  معك أحد؟)) قال: نعم، قال: ((قم فأعد الصالة)). 

الصف وحده، رأى رجالً يصيل خلف ÷ وعن وابصة بن معبد: أن رسول اهللا 

  رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان.  أن يعيد الصالة.فأمره 



  الجماعة في    ٧٦

  : يؤخذ من احلديث

 أن خمالفة املرشوع يف العبادة جهالً يفسدها.  -١
 أن املرشوع ألهل املعرفة تنبيه اجلاهل لبعض أحكام العبادة.  -٢
وجتب اإلعادة عىل من صىل وحده  ،ظاهر احلديث أهنا تفسد الصالة -٣

ر ال سواء أكان لعذر أم لغري عذر، وقد ثبت أن أهل األعذا ،خلف الصف

كاملريض يصيل من قعود وباإليامء،  ،فروضتفسد صالهتم برتك يشء من ال

قد عرف أنه ال عذر ملن أمره باإلعادة، وبناًء عىل ما ÷ ولعل الرسول 

ذكرنا فإذا صىل أحد خلف الصف لعذر فصالته صحيحة، كأن يكون 

فوت رض أحد من أهل الصف أن ينجذب له، وخاف الصف منسداً ومل ي

ففي مثل هذه احلال يسوغ له أن يصيل  اجلامعة قبل أن جييء مصل آخر؛

 وحده خلف الصف. 
((أال دخلت معهم، أو  ويدل عىل ما ذكرنا: ما يف بعض طرق احلديث: 

 .((   اجرترت رجالً

صالة أن كل ما ال يدخل حتت استطاعة اإلنسان من رشوط الوضابط ذلك: 

ا﴿وفروضها يسقط عليه بدليل: 
َ
ه

َ
ع

ْ
ا إِال وُس

ً
س

ْ
ف

َ
 
ُ

 ا
ُ

لف
َ ُ

 ي
َ

، ]٢٨٦[البقرة: ﴾ال

  ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

   اجلماعة يف
أنا ورجل ÷ ويف املجموع وغريه بسنده عن عيل #: (أمنا رسول اهللا 

 بنا، ثم قال: ((إذا كان اثنان فليقم ه، ثم صىلفَ لْ فنا َخ لَّ نا، وَخ مَ دَّ من األنصار فتقَ 

  أحدهام عن يمني اآلخر))، ويف رواية رشح التجريد: ((عن يمني اإلمام)) اهـ. 

خلفه وأم سليم  )١(ويتيمٌ  فقمُت ÷ وعن أنس قال: صىل رسول اهللا 

  خلفنا. متفق عليه. 
                                                             

  واسمه ضمرية. –) ١(



 ٧٧    الجماعة في

فقمت عن  ،ذات ليلة÷ وعن ابن عباس قال: صليت مع رسول اهللا 

  برأيس من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ÷ سول اهللا فأخذ ر ،يساره

 فيام هنا: 
 بيان موقف املؤتم الواحد من اإلمام.  -١
 وبيان موقف االثنني.  -٢
 بيان موقف املرأة.  -٣
 وأن نافلة صالة الليل تصح جامعة.  -٤
 وأن الفعل اليسري إذا كان إلصالح الصالة ال يفسدها، بل يكون مندوبًا إليه.  - ٥
 أنه إذا صىل الرجالن جامعة، ثم جاء ثالث فلإلمام أن يتقدم.  :من هنا كام يؤخذ - ٦
أوالده الصغار عىل التطوع، فيصفهم خلفه  الرجُل  دَ وِّ عَ أنه ينبغي أن يُ  -٧

 ويصيل هبم. 
 كام يؤخذ أن صف النساء خلف صف الصبيان.  -٨
 أن أقل ما تنعقد به اجلامعة اثنان يقف أحدهام عن يمني اآلخر.  -٩

 الواحدة تصيل خلف صفوف الرجال وحدها. أن املرأة  -١٠

   اجلماعة يف
ني منكم أولو األحالم والنهى)) املؤيد باهللا، صحيح ابن حديث: ((ليل

  خزيمة، املستدرك عىل الصحيحني، وغريهام. 

  : يؤخذ من ذلك

 أنه جيب عىل أهل العقول الزكية أن يكونوا يف الصف املقدم إىل اإلمام.  -١
ى واخلشية من اهللا، وهم التقو أهُل م والنهى: بأويل األحال واملرادُ  -٢

أما غريهم  ؛وذلك ألن اهللا تعاىل ال حيكم بالعقول إال ملن ذكرنا الصاحلون؛

ِ ﴿فليسوا عنده إال كاألنعام بل هم أضل، وقد قال تعاىل:  و
ُ
اأ

َ
وِن ي

ُ
ق َوا

َاِب 
ْ َ ْ
 . [البقرة] ﴾األ



  الصالة في    ٧٨

 احللم يكون موقفهم بعد صفوف الرجال. يؤخذ من هنا أن الصبيان اللذين مل يبلغوا  - ٣
لكامل عقول الرجال، ونقصان  عىل صف النساء؛وأن صف الرجال يقدم  -٤

 عقول النساء. 
 وأن الرجال يتفاضلون يف العقول.  -٥
 والذي يليه هو الصف األول.  -٦
 وعىل هذا فال ينبغي أن يصيل الصبيان يف الصف األول.  -٧
 جيب أن يكون اإلمام من أهل اخلشية والتقوى. أنه  :من هنا من باب األوىل ؤخذُ قد يُ  - ٨
  أن الصف األول أفضل مام بعده.  -٩

  الصالة يف
((كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصالة ـ أو  يف احلديث املشهور: 

((صل الصالة  قال: يؤخرون الصالة ـ عن وقتها؟)) قلت: فام تأمرين؟ قال: 

  افلة)) اهـ. لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإهنا لك ن

 يؤخذ منه: 
 أن اإلمام غري ضامن فيام ظهر من تفريطه أو إخالله بيشء من واجبات الصالة.  - ١
 أن الصالة خلف من فرط أو أخل بيشء من واجبات الصالة ال تصح.  -٢
 أن الصالة خلف ناقص الصالة أو الطهارة ال تصح.  -٣
اصفرار الشمس أنه ال جيوز تأخري الصالة إىل أن يدخل الوقت املكروه وهو  -٤

 وهذا هو الوقت الذي كان األمراء يؤخرون الصالة إليه. 
 صالة اجلامعة شأهنا إىل األئمة، وأهنم أوىل بإقامتها، وأن واليتها إليهم. وأن  -٥
 إذا كان ال بد من الصالة معهم فلينوها نافلة.  -٦
إذ لو كانت واجبة  ؛أن صالة اجلامعة غري واجبة عىل األعيان :وقد يؤخذ منه -٧

 أن يطلب له ولو رجالً واحدًا يصيل معه يف جامعة. ÷ عينًا ألمره النبي 



 ٧٩    اإلمام على الفتح في

إذ  األمة؛أهنا ال جتب اهلجرة من دار الظاملني الفسقة من هذه  :وقد يؤخذ منه -٨

باهلجرة عن دار  - راوي احلديث-أبا ذر ÷ لو كانت واجبة ألمر النبي 

 األمراء الذين يميتون الصالة. 
((فصل فإهنا لك ن -٩ إذ لو كان  فلة)) األمر لإلرشاد وليس للوجوب؛اقوله: 

 للوجوب لكانت النافلة واجبة.

   اإلمام على الفتح يف
ال بأس أن يفتح عىل اإلمام إذا أشكلت عىل اإلمام القراءة، وقد ذكره اإلمام 

، وذكر أنه مروي عن أمري # يف األحكام ورواه عن جده القاسم# اهلادي 

  املؤمنني #. 

أنه أمر بذلك، وكذلك قال # كايف: وقد روي عن عيل ويف اجلامع ال

  املرتىض يف كتاب الفقه. 

ويف املجموع: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يف الصالة))، وأخرج أبو 

  : ((إذا استطعمك اإلمام فأطعمه)). # داود عن عيل

÷: قال رسول اهللا  :وأخرج اجلامعة كلهم من رواية أيب هريرة بلفظ

وروى أبو  ،ح للرجال والتصفيق للنساء))، وزاد مسلم: ((يف الصالة))((التسبي

صىل صالة فقرأ فيها فلبس عليه؛ فلام انرصف ÷ داود عن ابن عمر: أن النبي 

  صليت معنا؟)) قال: نعم، قال: ((فام منعك أن تفتح عّيل؟)). أقال أليب: ((

  : ألن خيل بالصالةفليس يف الفتح عليه ما  ،قلت: إذا حتري اإلمام يف قراءته

 الفاتح إنام يتكلم بقرآن.  -١
 ألن اإلمام حتري وتوقف.  ؛ناك منازعة لإلمامليس ه -٢
 يف الفتح إصالح للصالة وحمافظة عىل إكامهلا.  -٣
 يف الفتح تعاون عىل الرب واخلري املأمور به يف القرآن.  -٤
 . إذا كان الفتح يف غري القرآن فهو بالتسبيح، والتسبيح من أذكار الصالة -٥



  واالستخالف الصالة إمامة من    ٨٠

نعم، ال يبعد وجوب الفتح إذا مل يكن اإلمام قد أدى القدر الواجب من 

 ﴿لقوله تعاىل:  ؛القراءة
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، وكذلك إذا كان عدم [محمد] ﴾َوال

  تنبيهه ـ كأن يرتك ركنًا ـ يؤدي إىل بطالن الصالة. 

  واالستخالف الصالة إمامة من
  أنه حني أم الناس يف آخر مرض  يف أصول األحكام: وعن أيب بكر

خفة فخرج إىل املسجد يتهادى بني اثنني، فأمهم يف  )١(وجد÷ رسول اهللا 

بعض صالهتم، وخرج أبو بكر من اإلمامة، واملأمومون من االئتامم به؛ رشح 

  التجريد والبخاري ومسلم وغريهم. 

ملا جاء جلس عىل يسار أيب بكر. رشح ÷ وعن عائشة: أن النبي 

  ريد ومسلم.التج

أخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر. ÷ وعن ابن عباس: أن رسول اهللا 

  رشح التجريد، سنن ابن ماجه، مسند أمحد، وغريهم. 

(ال يصيل القائم خلف املريض الذي # وقال زيد بن عيل  يف املجموع: 

  يصيل جالسًا)، وكذلك قالت اهلدوية وحكاه يف البحر عن العرتة. 

  : ثيؤخذ من احلدي

 جواز االستخالف وصحته عند حصول عذر لإلمام األول.  -١
 أهنا تصح إمامة اجلالس لعذر بالقائم.  -٢
 أن الواجب القيام عىل املؤتم إذا صىل خلف اجلالس.  -٣
كام يؤخذ من هنا أن وجوب اجللوس عىل من خلف اجلالس منسوخ، وحينئذ  - ٤

 منسوخًا.  فيكون حديث: ((وإذا صىل جالسًا فصلوا جلوسًا)) رواه مسلم

                                                             
  خفة فخرج..إلخ. أي وجد رسول اهللا  –) ١(



 ٨١    ]االستخالف في[

جواز حتويل النية يف الصالة، وبناًء عىل هذا فيصح ملن يصيل فرادى ثم  -٥

 دخل معه آخر يف صالته أن حيول نيته من الفرادى إىل اإلمامة. 
 أن اإلمام اجلديد يبني عىل ما فعله اإلمام السابق.  -٦

واهلدوية فإهنم ال جييزون صالة القائم خلف # وكام تقدم عن زيد بن عيل 

اعد، واستدل هلم بحديث: ((ال ختتلفوا عىل إمامكم)) وبحديث: ((ال يؤَمنَّ الق

  وفيه إرسال.  ،أحد بعدي جالسًا))، رواه الدارقطني

  قلت: مذهب زيد واهلدوية فيه: 

 زيادة احتياط.  -١
 يرجحه عمل أهل البيت % كام رواه صاحب البحر.  -٢
بدليل أنه إذا  ؛نيأنه إذا دخل نقص عىل صالة اإلمام دخل عىل صالة املؤمت -٣

 سها لزمهم سهوه، والصالة الكاملة خري من الصالة الناقصة. 
بل من املعلوم من  ،نعم، احلديث الذي صدرنا به هذا الباب حديث مشهور

يف مرض موته، وبناًء عىل ذلك فال حرج عىل من ذهب إىل ÷ سرية النبي 

  صحة صالة القائم خلف القاعد. 

  االستخالف] [يف
: يف # يف االستخالف ما يف املجموع وهو: وقال زيد بن عيل نعم، جاء

نه يأخذ بيد رجل ممن خلفه فيصيل : إاإلمام يصيل بالقوم فيحدث به حدث

بالقوم باقي صالهتم، ويذهب هو فيتوضأ ثم جييء، فإن حلق األول الثاين صىل 

  معه، وإن مل يلحقه قىض ما عليه اهـ. 

عن عيل #، قال: (إذا أم الرجل القوم فوجد وأخرج الدارقطني يف سننه بسنده 

  يئًا فليضع ثوبه عىل أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم)). رزأً أو رعافًا أو ق )١(يف بطنه
                                                             

  . متت قاموسُرزء بالضم: أصاب منه شيئاً  –) ١(



  السهو سجود في    ٨٢

عن أيب » يف باب الصالة بإمامني«وأخرج سعيد بن منصور يف سننه والبيهقي 

  رزين قال: صىل عيل # فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انرصف. 

طعن وهو يصيل الفجر قدم  هور يف هذا الباب أن عمر ملاومن املش

عبدالرمحن بن عوف فصىل هبم صالة خفيفة، ومن األدلة يف هذا الباب احلديث 

  يف مرضه. ÷ وهو صالة النبي  ،الذي قدمنا

  إذا عرفت ذلك فالذي يظهر يل استحباب االستخالف وأنه ليس بواجب. 

  السهو سجود يف
وقبل  السهو بعد السالم((سجدتا  :قال #يل يف املجموع بسنده عن ع

  الكالم جتزيان من الزيادة والنقصان)). 

   .إن ذلك إجامع الرواة عن أمري املؤمنني :ويف أمايل أمحد بن عيسى

 ÷أن النبي  :وملسلم ،ثم يسلم ثم يسجد)) ،((فليتم :ويف البخاري

  سجد سجديت السهو بعد السالم والكالم. 

النسائي من حديث عبداهللا بن جعفر مرفوعًا: ((من شك وألمحد وأيب داود و

  يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم)). 

 ،غري أن ما أثبتناه جممع عليه بني الطرفني ،وقد روي أن السجود قبل السالم

  وما كان كذلك فهو أوىل باألخذ به مام تفرد بروايته أحد الطرفني. 

صىل إحدى  ÷أن النبي  :ا معناهويف املتفق عليه من حديث أيب هريرة م

 ؛÷وكلمه رسول اهللا  ،فكلمه ذو الشاملني ،صاليت العيش ركعتني ثم سلم

  .إلخ)). .ركعتني أخريني ثم سلم ثم سجد ÷فصىل رسول اهللا 

املقاولة  فبعدَ  ،ويف أمايل أمحد بن عيسى نحو هذا إال أنه صىل ركعة من ركعتني

  فصىل بالناس ركعة.  ÷اهللا  جاء رسول ،وذي الشاملني ÷بني النبي 

إن ذلك قبل حتريم الكالم يف الصالة؛ ألن الكالم يقطع  :وقد قال بعض علامئنا

بدليل: ((إن اهللا قد أحدث أن ال تتكلموا يف الصالة))، و((إن هذه الصالة  ،الصالة



 ٨٣    الفجر صالة قبل والركعتين المغرب بعد الركعتين

  حتريمها التكبري وحتليلها التسليم)). ((و ))ال يصلح فيها يشء من كالم الناس

زيادة  مثُل  فالزيادةُ  ،لسهو كام يف املجموع جيزي من الزيادة والنقصانوسجود ا

 والنقُص  ،أنه صىل الظهر مخساً  ÷ركعة، وقد جاءت بذلك الرواية من النبي 

((إذا شك  :ويف املتفق عليه .مثل ترك التشهد األوسط وقد جاءت بذلك السنة

  . اهـجدتني)) ثم ليسجد س ،فليتحر الصواب فليتم عليه ،أحدكم يف صالته

يف الرجل هيم يف صالته فال يدري أصىل  :#ويف املجموع بسنده عن عيل 

  . اهـفإن اهللا تعاىل ال يعذب بام زاد من الصالة  ؛ثالثًا أم أربعًا فليتم عىل الثالث

فإن سها اإلمام فعليه وعىل من  ،حديث: ((ليس عىل من خلف اإلمام سهو

بن عمر بسند ضعيف، ويف جمموع اإلمام زيد خلفه)) رواه البزار والبيهقي عن ا

  . #نحوه من كالم زيد 

  الفجر صالة قبل والركعتني املغرب بعد الركعتني
(ال تدعن صالة ركعتني بعد املغرب ال يف  :قال ،#يف املجموع عن عيل 

ودِ ﴿فإهنام قول اهللا عز وجل:  ؛سفر وال يف حرض
ُ
سج  ا

َ
ار

َ
ب
ْ
د
َ
، وال [ق] ﴾وَأ

 ؛كعتني بعد طلوع الفجر قبل أن تصيل الفريضة يف سفر وال حرضتدعن صالة ر

ومِ ﴿ :فهي قول اهللا عز وجل
ُ
ج  ا

َ
ار

َ
ب
ْ
ِد   . اهـ )[الطور] ﴾َو

وهو  :قال يف معامل التنزيل ،نحوه عن ابن عباس مرفوعاً وأخرج الرتمذي 

  قول أكثر املفرسين. 

يشء من النوافل عىل  ÷مل يكن رسول اهللا  :عن عائشة :ويف املتفق عليه

  أشد تعاهدًا منه عىل ركعتي الفجر. 

 ÷ أتانا رسول اهللا :وروى أمحد بسند رجاله ثقات عن حممود بن لبيد قال

((اركعوا هاتني الركعتني يف  :يف مسجدنا فصىل بنا املغرب فلام سلم منها قال

  . اهـبعد املغرب))  )١(ةَ حَ بْ بيوتكم السُّ 
                                                             

  هي التطوع من الذكر والصالة. خمتار الصحاح :ْبَحةالسُّ  –) ١(



  الفجر صالة قبل والركعتين المغرب بعد الركعتين    ٨٤

وركعتني بعد املغرب من السنن املؤكدة التي ال  ،أن ركعتي الفجر :يؤخذ من هنا

يف مجعه  ÷ غري أنه يشكل ما جاء عن النبي ،ينبغي تركها يف حرض وال يف سفر

وكذلك ما روي  ،صالهام ÷بني املغرب والعشاء باملزدلفة فإنه مل يرو أنه 

   :يف املدينة بني املغرب والعشاء فنقول ÷من مجعه 

إال إذا مجع املصيل بني  ،املغرب يف السفر واحلرضتنبغي املحافظة عىل ركعتي 

وإنام قلنا ذلك للجمع  ؛املغرب والعشاء حرضاً أو سفرًا فإنه تزول سنية فعلهام

تسقطان مع  ،وهكذا القول يف الركعتني بعد صالة الظهر ،بني األدلة الصحيحة

والوتر وصالة الليل  ،وتؤكدان مع التوقيت حرضًا وسفراً  ،اجلمع حرضاً وسفراً 

  كان يصيل عىل راحلته صالة الليل.  ÷ملا ثبت أن النبي  ؛ثابتة سفراً وحرضاً 

 ،((ركعتي الفجر)) يؤخذ منه أهنام ال يصليان إال بعد دخول الفجر :وقوله

  وعىل هذا فمن صالهام قبل طلوع الفجر تلزمه إعادهتام. 

يث عيل ويف حد ،ويف حديث عائشة دليل عىل أن ركعتي الفجر أوكد السنن

   .ما يشري إىل استواء ركعتي املغرب وركعتي الفجر

وقد استدل آخرون بأن ركعتني بعد الظهر أوكد من غريهام بدليل قضاء 

  هلام كام قدمنا يف حديث أم سلمة.  ÷النبي 

أنه كان ال يصليهام حتى يطلع الفجر، وكان يقرأ  #ويف املجموع عن عيل 

  اهـ .»قل هو اهللا أحد«ـ ويف الثانية ب ،»نقل يا أهيا الكافرو«ـ يف األوىل ب

قرأ يف ركعتي  ÷أن النبي  :حديث أيب هريرة منوأخرج مسلم وغريه 

   .»وقل هو اهللا أحد ،قل يا أهيا الكافرون«ـ الفجر ب

عرشين مرة  ÷رمقت رسول اهللا  :قال ،وأخرج الرتمذي عن ابن عمر

وقل  ،قل يا أهيا الكافرون« يقرأ يف الركعتني بعد املغرب والركعتني قبل الفجر

  اهـ .»هو اهللا أحد

  هاتني السورتني يف هذه الركعات.  أنه ينبغي املحافظة عىل قراءة :يؤخذ من هنا



 ٨٥    الليل صالة

ولعل احلكمة يف ذلك  ،زيادة فضل هاتني السورتني :يؤخذ من ذلكوقد 

ويف األخرى من توحيد اهللا  ،د من دون اهللابِ ما يف إحداهام من الرباءة مام عُ 

   .قديسه وتنزهيهوت

عرش ركعات:  ÷ويف املتفق عليه عن ابن عمر: حفظت من النبي 

وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد  ،ركعتني قبل الظهر

  اهـوركعتني قبل الصبح.  ،العشاء يف بيته

   الليل صالة
ه ((التهجد هو نور تنور ب :÷عن النبي # ويف املجموع بسنده عن عيل 

  (ركعتان يف ثلث الليل األخري أفضل من الدنيا وما فيها).  :بيتك)) وفيه أيضًا عن عيل

(من صىل من الليل ثامن ركعات فتح اهللا له ثامنية أبواب من  :#وفيه عنه 

  اجلنان يدخل من أهيا شاء). 

يصيل من الليل ثالث  ÷كان رسول اهللا  :ويف البخاري عن عائشة

  وركعتا الفجر. البخاري. عرشة ركعة منها الوتر 

يزيد يف  ÷ما كان رسول اهللا (( :ويف البخاري ومسلم عن عائشة قالت

رمضان وال يف غري رمضان عىل إحدى عرشة ركعة، يصيل أربعًا فال تسأل عن حسنهن 

  )).ثم يصيل ثالثًا... ،وطوهلن، ثم يصيل أربعًا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن

يضاف إىل  ،والوتر ثالث ركعات ،امن ركعاتيؤخذ من هنا أن صالة الليل ث

 ،ذلك ركعتا الفجر، يكون اجلميع ثالث عرشة ركعة كام يف حديث عائشة

 ،كان يصيل أربعًا بتسليمة واحدة ÷ويؤخذ من ظاهر قول عائشة أن النبي 

   .ثم يصيل ثالثًا كذلك ،ثم يصيل أربعًا كذلك

 ÷ حني رمق صالة النبيوقد جاء يف رواية ملسلم عن زيد بن خالد اجلهني 

صىل ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم  ÷إنه  :فقال

  باختصار.  اهـ .ركعتني ثم أوتر

  كام يؤخذ مام سلف أن الثلث األخري من الليل أفضل مام قبله من ساعات الليل. 



  النوافل    ٨٦

  النوافل
÷: فقال  ؛ض يف اليوم والليلةئعن الفرا÷ سأل رجل النبي 

((ال، إال أن تطوع))، فقال: ال ÷: )) فقال: هل عيلَّ غريها؟ فقال ((مخس

إن صدق))، أخرجه املؤيد باهللا  -وأبيه–((أفلح ÷: أزيد وال أنقص؛ فقال 

  والبخاري يف عدة مواضع والنسائي وغريهم. 

  أن الوتر نافلة وليس بفريضة.  :يدل احلديث

غري أنه ال  ،ر عليهاأنه كان يصيل عىل الراحلة ويوت÷ وعن رسول اهللا 

  يصيل عليها املكتوبة. املؤيد باهللا ومسلم والنسائي وغريهم. 

وأن صالة النوافل تصىل عىل  ،الوتر ليس بفريضة أنَّ  :يؤخذ من احلديث

  الراحلة، وأن الصالة املكتوبة ال تصىل عىل الراحلة. 

ه أنه كان يتطوع عىل ظهر راحلت÷ ويف األحكام: وبلغنا عن رسول اهللا 

  حيثام توجهت به اهـ. 

# أن رجالً سأل النبي  فقال: يا ÷ ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل 

((نعم ،رسول اهللا حيثام توجه بك بعريك إيامًء،  ،هل تصيل عىل ظهر بعريك؟ قال: 

  .فإذا كانت املكتوبة فالقرار)) ،يكون سجودك أخفض من ركوعك يف صالة التطوع

ال أنه قال فيه: ((وكان ال يصيل الفريضة وال إ، وقريب من هذا يف املجموع

  الوتر إال إذا نزل)). 

فعىل هذه الرواية ال يتم االستدالل عىل أن الوتر نافلة بالصالة عىل قلت: 

الراحلة، والدليل: هو احلديث األول ونحوه: ((مخس صلوات كتبهن اهللا يف 

   اليوم والليلة))، وحديث: ((صلوا مخسكم وصوموا شهركم..)).



 ٨٧    النوافل بعض

  النوافل بعض
ووقت ذلك ما بني صالة العشاء  ،والوتر ثالث ركعات ،صالة الليل ثامن ركعات- 

 ﴿إىل الفجر، ودليل ذلك قوله تعاىل: 
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إذا قام من الليل افتتح صالته ÷ وعن عائشة قالت: كان رسول اهللا 

  تني ثم صىل ثامن ركعات ثم أوتر اهـ. بركعتني خفيف

كان يصيل بني أذان الفجر وإقامته ركعتني. املؤيد ÷ عن عائشة أن النبي 

  باهللا يف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهام. 

يصيل بعد صالة املغرب ركعتني، وكان يقرأ يف األوىل من ÷ وكان 

قل هو « :ويف الثانية ،»افرونقل يا أهيا الك« :ركعتي الفجر واملغرب بعد الفاحتة

  صحت بذلك الرواية من الطرفني.  ،»اهللا أحد

وكان يصيل بعد الظهر ركعتني، واحلديث يدل عىل أن وقت صالة ركعتي 

((احشوهام يف  الفجر بعد دخول الفجر، وبناء عىل هذا فيلزم تأويل حديث: 

جر حيث يكون الليل حشوًا)) بأن املراد املسابقة هبام يف أول دخول وقت الف

  هناك بقية كبرية من سواد الليل. 

  الضحى صالة
الضحى  ÷(ما صىل رسول اهللا  :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

  فتح مكة فإنه صالها يومئذ ركعتني).  مإال يو

صىل الضحى إال مرة واحدة. رواه  ÷ما رأيت رسول اهللا  :وعن أيب هريرة

  البزار عن عائشة ورجاله موثقون. أمحد والبزار ورجاله ثقات، وروى نحوه 

أنه صىل الضحى  :عن عبداهللا بن أيب أوىفوروى البزار والطرباين يف الكبري 

صىل  ÷إن رسول اهللا  :إنام صليت ركعتني فقال :فقالت له امرأته ،ركعتني

  . اهـوحني برش برأس أيب جهل  ،ركعتني حني برش بالفتح



  الضحى صالة    ٨٨

وروي أربع  ،كعاتصىل الضحى ثامن ر ÷وأخرج البخاري أنه 

  ركعات وست ركعات. 

يصيل الضحى أربعًا ويزيد  ÷كان رسول اهللا  :وروى مسلم عن عائشة

  ما شاء اهللا. 

يصيل  ÷هل كان رسول اهللا  :وروى مسلم أيضًا عنها أهنا سئلت

   .ال إال أن جييء من مغيبة :قالت ؟الضحى

  ألسبحها.  يصيل سبحة الضحى قط وإين ÷ما رأيت رسول اهللا  :وله عنها

كان إذا جاءه أمر  ÷أن النبي  :وروى اخلمسة إال النسائي عن أيب بكرة

   .يرسه خر ساجدًا هللا

فكتب  :بعث عليًا إىل اليمن ـ فذكر احلديث ـ قال ÷وروي أن النبي 

الكتاب خر ساجدًا. رواه البيهقي  ÷فلام قرأ رسول اهللا  ،عيل بإسالمهم

  عن الرباء وأصله يف البخاري. 

 ÷ هو أن النبي ÷الذي أمجع عليه الطرفان من الرواية عن النبي  :تقل

الضحى يوم فتح مكة إنام  ÷وصالته  ،ما صىل الضحى إال يوم فتح مكة

  كانت شكرًا هللا تعاىل حني برش بالفتح. 

فمن صىل الضحى  ،فعىل هذا ال ينبغي أن يعتقد معتقد سنية صالة الضحى

  ورش األمور حمدثاهتا.  ÷دي هدي حممد وخري اهل ،معتقداً لذلك فهو خمطئ

وينبغي أن يعلم هنا أنه ال مانع من الصالة يف وقت الضحى إذا حصل سبب 

أو قدوم الغائب يف وقت الضحى أو ، للصالة كحصول نعمة كام يف ما ذكرناه

   .دخول املسجد لتحية املسجد أو نحو ذلك

(يا بني ال أهناكم عن يف هنج البالغة وغريه ما معناه:  #وقد روي عن عيل 
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   .)÷ولكني أكره لكم خمالفة سنة رسول اهللا 



 ٨٩    الراحلة على التطوع

  الراحلة على التطوع
كان يتطوع عىل بعريه يف سفره  ÷(أن النبي  :#ويف املجموع عن عيل 

وكان ال  ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه ،يومئ إيامءً  ،حيث توجه به بعريه

  لفريضة وال الوتر إال إذا نزل). ايصيل 

يصيل عىل راحلته  ÷كان النبي  :ويف املتفق عليه من حديث ابن عمر

ويوتر  ،ويومئ برأسه ِقبَل أي وجٍه توجه(حيث توجهت به. زاد البخاري: 

   .رجاه أيضًا عن جابر. وأخ)غري أنه ال يصيل عليها املكتوبة ،عليها

  : يؤخذ من احلديث

فيجوز فيها ما ال جيوز يف الفرائض، ومن  ،أن النوافل بنيت عىل التخفيف -١

 ،هنا فال ينبغي وال جيوز قياس الفريضة عىل النافلة إلثبات حكم يف الفريضة

 وإذا كان األمر كذلك فال يقاس املغلظ عىل املخفف. 
ألن ذكر الراحلة  كور إنام هو يف السفر؛لتخفيف املذأن ا :قد يؤخذ من هنا -٢

 والبعري يدل عىل ذلك. 
كان  ÷بدليل أن النبي ؛ أن التخفيف غري مرشوط بالسفر :وقد يؤخذ -٣

 ىلَّ َص أن تُ  يصيل بعض صالة الليل من قعود، فإذا كان األمر كذلك فيجوزُ 

عىل من ستنكر ومن هنا فال يُ  ،فيها للركوع والسجود أُ ومَ من قعود، ويُ  النافلةُ 

وال عىل من ال يسبح للركوع  ،ينقر يف النوافل، وال يتم ركوعها وسجودها

أو يسبح تسبيحة واحدة، أو من خيفف القراءة بحيث ال يقرأ  ،والسجود فيها

 يف النافلة كلها إال فاحتة الكتاب. 
  ملا دل عليه احلديث من التخفيف يف النوافل.  :وإنام قلنا ذلك

أو بست أو بنحو  ،يتنفل اإلنسان بثامن ركعات مثالً  فإن قيل: فهل جيوز أن

  ويسلم هلا تسليمة واحدة؟  ،ذلك



  وةالتال سجود    ٩٠

ألن النوافل مبنية عىل التخفيف، فإذا حصل ما يستدعي  ؛قلت: جيوز ذلك

ذلك فعل ذلك، وذلك كأن يكون املصيل من أهل الوساوس يف النية وتكبرية 

  أو كان الوقت ضيقًا.  ،اإلحرام

 :ويف أثر .))فإذا خفنا الصبح أوترنا باإلخالص(( :ما روي :ملا قلنا شهدُ ويَ 

   .أو كام أثروا ))أوترنا بركعة((

يوتر من ذلك بخمس ال جيلس يف يشء إال  :وقد روي عن عائشة أهنا قالت

  ((صالة الليل مثنى مثنى)).  :يف آخرها؛ مع ما جاء

  التالوة سجود
الوة اآليات التي فيها ذكر وال خالف عند الفريقني أنه يرشع السجود عند ت

 ،﴾ص﴿ [سورة] وقد استثني من ذلك آية ،وهي معروفة ومشهورة ،السجود

ليست من عزائم  ﴾ص﴿((أي آية سورة  :فروى البخاري عن ابن عباس قال

  . ))يسجد فيها ÷وقد رأيت رسول اهللا  ،السجود

(عزائم سجود القرآن أربع: أمل تنزيل  :قال #ويف املجموع عن عيل 

وسائر ما  :واقرأ باسم ربك الذي خلق، قال ،وحم السجدة، والنجم ،سجدةال

  وإن شئت فاترك).  ،يف القرآن فإن شئت فاسجد

وابن مندة  ،والطرباين يف األوسط ،وسعيد بن منصور ،وأخرج ابن أيب شيبة

مل تنزيل (عزائم السجود أربع: ا :# والبيهقي عن عيل ،يف تاريخ أصبهان

  من الروض.  اهـوالنجم)  ،واقرأ ،دةوحم السج ،السجدة

وإن  ،(إذا كانت السجدة يف آخر السورة فاركع هبا :# وقال زيد بن عيل

  كانت يف وسط السورة فال بد من أن تسجد). 

وإن  ،(إذا كانت السجدة خامتة السورة فإن شئت ركعت :وعن ابن مسعود

   .شئت سجدت)، رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات



 ٩١    التالوة سجود

أمل  :أن سجود التالوة يتأكد يف أربعة مواضع :مام تقدم يف هذا البابيؤخذ 

 ،﴾ص﴿واقرأ، ويقل استحبابه يف سورة  ،والنجم ،وحم السجدة ،السجدة

  ويتوسط األمر فيام بني ذلك وهو فيام سوى ذلك. 

ه ال بد من سجود التالوة يف األربعة أنَّ  #: ويؤخذ من كالم اإلمام زيد

سواء أكان التايل يف صالة فريضة أم نافلة أم يف غري  ،زائماملواضع التي هي ع

السجود واجب يف تلك األربعة  أنّ  :فيؤخذ ،وذلك معنى الوجوب ؛صالة

  وغري واجبة بل مستحبة فيام سواها.  ،املواضع

ما يف املتفق عليه  »إنه ال جيب يشء من سجود التالوة« :ويشهد لقول من قال

  . ))النجم فلم يسجد فيها ÷ت عىل النبي قرأ(( :عن زيد بن ثابت قال

فمن سجد فقد  ؛يا أهيا الناس إنا نمر بالسجود :ويف البخاري عن عمر

   .ومن مل يسجد فال إثم عليه ،أصاب

  اهللا مل يفرض السجود إال أن نشاء.  وفيه: إنّ 

وجيوز يف  ،هذا، ومذهب اهلدوية أنه ال جيوز سجود التالوة يف صالة فريضة

وذهب غريهم إىل  ،ملا فيه من االحتياط ؛هذا هو املذهب الراجحو ،النافلة

  وآخرون إىل وجوبه يف العزائم.  ،ندبيته

واملجال فيها واسع ال حرج عىل من ذهب إىل  ،قلت: واملسألة اجتهادية

  مذهب من هذه املذاهب. 

أو  ،يسبح فيها الساجد بالتسبيح املأثور ،واحدة التالوة هي سجدةٌ  وسجدةُ 

 ﴿بـ، أو ح السجودبتسبي
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  بإقامتها والعناية الصالة على المحافظة    ٩٢

   بإقامتها والعناية الصالة على افظةاحمل
 ،يف سفر ÷(كنا مع رسول اهللا  :قال ،#يف املجموع بسنده عن عيل 

((من يكلؤنا الليلة؟)) فقال بالل: أنا يا رسول  :÷فلام نزلنا قال رسول اهللا 

فبات بالل مرة قائًام ومرة جالسًا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه  :قال ،اهللا

وأمر  ،الناس فتوضؤوا ÷فأمر رسول اهللا  ؛قظ إال بحر الشمسفلم يستي

   .ثم أمر بالالً فأقام ثم صىل هبم الفجر) ،بالالً فأذن، ثم صىل ركعتني

فلام  :وفيها زيادة ،وروى مسلم هذه القصة وغريه من حديث أيب هريرة

((من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها )١(قىض فإن اهللا عز وجل  ؛الصبح قال: 

رِي﴿: قال
ْ
ِك ِ  

َ
ة

َ
صال قِِم ا

َ
  . [طھ] ﴾وَأ

  : يؤخذ من احلديث

ذ املكلف الذي يريد النوم وخياف أن ينام عن صالته ما خِ تَّ يَ  استحباب أنْ  -١

  .ينبهه إما آلة أو آدمياً 
 أنه ينبغي أن تكون الصالة من املسلم عىل بال.  :وفيه -٢
 وأن التكليف مرتفع عن النائم حتى يستيقظ.  -٣
فيجب  ،الصالة التي ينام عنها حتى خرج وقتها هو حني يستيقظوأن وقت  - ٤

 ،وال جيوز تأخريها إال حلاجة وعذر، كالبحث عن املاء ،تأديتها يف ذلك الوقت

وذلك من  ؛أو حتى جيتمع الرفقاء من أجل اجلامعة ،أو مكان يصلح للصالة

قِِم ﴿ :واستدالله بقوله تعاىل ÷قوله: ((فليصلها إذا ذكرها)) مع تالوته 
َ
وَأ

رِي
ْ
ِك ِ  

َ
ة

َ
صال  هو وأصحابه.  ÷مع ما يدعم ذلك من فعله  ﴾ا

 بالل. ب َل عِ أنه يعذر من دخل يف واجب ثم غلبه النوم قبل أن يستتمه كام فُ  -٥
  .أنه يندب قضاء نوافل العبادة -٦

                                                             
  لخ. ..إ.من صالة الصبح قال:أي فلام فرغ  –) ١(



 ٩٣    السفر صالة باب من

 استحباب األذان واإلقامة للمقضيات.  -٧
 ،قت صالة الفجرال يالم وال يوصف بالعصيان من يفوته بسبب النوم و -٨

غري أن من صار ذلك عادة له فينبغي له أن يتخذ له ما ينبهه وقت الصالة من 

 آدمي أو آلة. 
أن قضاء الفريضة التي تركت بسبب النوم أو  :وأخذ من هذا احلديث -٩

 . واجبالنسيان 
ال جيب  :وقيل ،جيب قضاؤها :فقيل ،واختلف يف الفريضة التي ترتك عمداً 

   .قضاؤها

إذا  :بأن قالوا ،دل األولون عىل وجوب قضائها من هذا احلديث باألوىلوقد است

  وجب قضاء املنسية فباألوىل املتعمد تركها. 

 نّ أَ  :يؤخذ منه دْ ((فوقتها إذا ذكرها)) قَ  :قلت: قوله يف بعض طرق احلديث

فليس هلا وقت  ،قد فاته وقتها وفرط فيه ،التارك هلا عمداً حتى خرج وقتها

  بخالف النائم والنايس.  ،آخر يف حقه

 ولو كان يف الوقت املكروه.  :قوله: ((فليصلها إذا ذكرها)) ظاهره -١٠

   السفر صالة باب من
فرض اهللا عىل لسان نبيئكم يف احلرض أربعًا ويف السفر « :عن ابن عباس

  . رشح التجريد ومسلم وغريهام. »ركعتني

 ÷ ام قدم رسول اهللا، فلركعتان ركعتانأول ما فرضت الصالة « :وعن عائشة

وصالة الصبح؛  ،فإهنا وتر النهار ؛املدينة صىل إىل كل صالة مثلها غري املغرب

صحيح  ،رشح التجريد .»وكان إذا سافر عاد إىل صالته األوىل ،لطول قراءهتا

  صحيح ابن حبان.  ،ابن خزيمة

نزلت الصالة عىل فقالوا:  ÷وهكذا روى أهل البيت عن النبي 

للحارض  ÷كعتان ركعتان إال املغرب، فزاد رسول اهللا ر ÷اهللا  رسول

  ركعتني يف الظهر والعرص والعشاء وأقر املسافر. 



  السفر صالة باب من    ٩٤

 يؤخذ من هنا: 
 أن فرض املسافر صالة ركعتني يف الظهر والعرص والعشاء.  -١
 ألن القرص يف السفر عزيمة وليس رخصة.  ؛ال جيوز للمسافر أن يتم يف السفر - ٢
 ÷ ًا من أول األمر، ومل يزد عليها رسول اهللاأن صالة املغرب كانت ثالث -٣

 شيئًا يف احلرض، بل أقرها كام كانت يف السفر واحلرض. 
فإهنا وتر  :لقوله يف احلديث ؛قد يؤخذ من هنا أن صالة املغرب هنارية -٤

 ،ألهنا ال تصىل إال حني يفطر الصائم ؛والظاهر أن صالة املغرب ليلية ،النهار

لقرهبا من النهار حيث  ؛ولعل تسميتها وتر النهار ،ليلوالصائم إنام يفطر يف ال

 أهنا تصىل يف أول جزء من الليل. 
سواء أكان يف سفر طاعة أم يف سفر معصية  ،أن القرص واجب عىل املسافر -٥

  .أم يف أي سفر
فمتى صح إطالق السفر  ،أن السفر هو السبب والعلة يف وجوب القرص -٦

رف عليه أهل العرف اللغوي وجب عىل الرجل رشعًا أو عىل حسب ما تعا

 عليه القرص، سواء أكان يف سفر طاعة أم يف سفر معصية أم يف مباح. 
كان يصيل يف مجيع أسفاره ركعتني ركعتني،  ÷وال خالف أن النبي - 

صىل بنا  :ويف رشح التجريد والبخاري ومسلم وغريهام عن حارثة بن وهب

  وآمنه.  ركعتني بمنى وكنا أكثر ما كنا ÷رسول اهللا 

جاج الظهر والعرص ركعتني صىل يوم عرفة باحل ÷وال خالف أنه 

  ويف مزدلفة العشاء ركعتني. ركعتني، 

  :يؤخذ من ذلكف
وذلك  ؛أن الصالة تقرص فيام كان من السفر مثل السفر من مكة إىل عرفات- 

وحارثة بن وهب  ،وفيهم حجاج أهل مكة، ÷ألن احلجاج قرصوا مع النبي 

 وما بني مكة وعرفات بريد تقريباً.  ،وهو خال عبداهللا بن عمر ،من أهل مكة



 ٩٥    السفر صالة من

وقد روي كام يف رشح التجريد  ،ومل يرو فعل القرص يف أقل من ذلك

ال تسافر املرأة بريدًا إال (( :واملستدرك عىل الصحيحني وغريهام عن أيب هريرة

  . ))ومعها ذو رحم حمرم

يؤيد ذلك ما رواه املؤيد باهللا  ،أن قطع مسافة الربيد يسمى سفراً  :فيؤخذ منه

(إن  :%والطحاوي يف رشح معاين اآلثار عن زيد بن عيل عن آبائه عن عيل 

  أقل السفر بريد). 

إذا خرج مسرية ثالثة  ÷كان رسول اهللا  :وما رواه مسلم عن أنس قال

  أميال أو فراسخ صىل ركعتني. 

فيه دليالً عىل ما فإن  ؛والراوي وإن شك هل ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ

   .نقول من أن القرص جيب يف الربيد

   السفر صالة من
يف املجموع: وقال زيد #: إذا دخل املقيم يف صالة املسافر فسلم املسافر 

  قام املقيم فأتم، وإذا دخل املسافر يف صالة املقيم صىل بصالته. 

، وإذا وأخرج مسلم وغريه: أن ابن عمر كان إذا صىل مع اإلمام صىل أربعاً 

  صىل وحده صىل ركعتني. 

  وروى البيهقي عن ابن عمر يف املسافر يصيل مع املقيمني قال: يصيل بصالهتم. 

وروى مسلم والنسائي عن موسى بن مسلمة قال: سألت ابن عباس: كيف 

÷. أصيل إذا كنت بمكة إذا مل أصل مع اإلمام؟ قال: ركعتني سنة أيب القاسم 

  اهـ من الروض. 

إلمام اهلادي # وأتباعه إىل أن املسافر ال يصيل خلف املقيم، وقد ذهب ا

# أن يصيل املسافر مع املقيم يف  ألن صالته غري صالته، وقد جيوز عنده 

  الركعتني األخريتني ويسلم معه. 



  الصالة في اللباس    ٩٦

  الصالة يف اللباس
وهو يف الصالة آكد، وال  ،الواجب عىل الرجل سرت العورة يف الصالة وغريها

  وذلك أن سرت العورة من الفطرة.  ،ا خالفينبغي أن يقع هن

املكلفني منذ  عىل ما ذكرنا أنَّ  والدليُل والعورة من حتت الرسة إىل الركبة، 

وكذلك كانت  ،كانوا حيافظون بفطرهتم عىل سرت ما ذكرنا - ذَّ إال من َش - م دَ القِ 

  ثم أهل اإلسالم.  ،اجلاهلية اجلهالء تفعل

 ﴿ :فقال سبحانهوقد أكد اهللا تعاىل هذه الفطرة 
ُ
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فاإلضافة للعهد،  ،زينتكم املعهودة التي تعرفوهنا :، واملراد]٣١[األعراف: ﴾

  العورة التي ذكرنا.  يسرتُ  الزينة إزارٌ  وأقلُّ 

  ما يروى من سبب النزول وهو أن بعض العرب كان يطوف عارياً.  :يؤيد ما ذكرنا

((إذا صىل أحدكم  :باهللا وسنن البيهقي الكربى حديث وأخرج املؤيد

((إن كان الثوب واسعًا فالتحف به)) يعني يف  :))، حديثدِ تَ َريْ ولْ  رْ زِ تَ أْ يَ فلْ 

 اهـ((فخالف بني طرفيه وإن كان ضيقًا فاتزر به)) متفق عليه  :الصالة، وملسلم

  من بلوغ املرام. 

  . ((الفخذ من العورة)) البخاري وغريه :وحديث

((ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخامر)) رواه  :÷وعن عائشة عن النبي 

  اخلمسة إال النسائي وصححه ابن خزيمة. 

أتصيل املرأة يف درع وخامر بغري إزار؟  :÷وعن أم سلمة أهنا سألت النبي 

واملستدرك عىل  ،((إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود :قال

  وسنن الدارقطني.  ، والسنن الصغرى، وسنن البيهقي الكربىالصحيحني



 ٩٧    فيها يصلى ال التي المواطن

  فيها يصلى ال التي املواطن
أصيل يف أعطان  :فقال ÷أن راعيًا سأل رسول اهللا  :ويف املجموع بسنده

؟ قال: ((نعم))، وأخرجه البيهقي ((ال)) قال: فأصيل يف مرابض الغنم :اإلبل؟ قال

  اء بن عازب وعبداهللا بن مغفل. ومن طريق الرب ،ن طريق جابر بن سمرةع

وضعفه من طريق ابن  ،الرتمذي :وروى النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل

 ،واملجزرة ،املزبلة :هنى أن يصىل يف سبع مواطن ÷أن النبي  :عمر

  . اهـوقارعة الطريق، ويف احلامم، ومعاطن اإلبل، وفوق ظهر بيت اهللا)) ،واملقربة

كرهت الصالة  :قال #نده إىل اإلمام القاسم ويف أمايل أمحد بن عيسى بس

وهنى عن الصالة عىل قارعة الطريق ملعنى  ،يف بيوت احلامم الداخلة لقذرها

  املرضة باملارة. 

  ). )١(وال جتاه حش ،(ال يصىل يف حامم، وال جتاه قبور :#ويف األمايل بسنده إىل عيل 

الصالة بني  النهي عن :÷وللمرتىض يف كتاب النهي بسنده عن النبي 

  اهـوخلف النائم.  ،ويف احلامم ،املقابر

  :يؤخذ مام تقدم
كراهة الصالة يف معاطن اإلبل، وكراهة الصالة ليست لنجاسة أبواهلا  -١

وإنام كرهت لعلة  ،ألهنا مام يؤكل حلمه ؛فإهنا والغنم سواء يف ذلك ؛وأبعارها

وإما ملا قد  ،أخرى هي: إما ألن الناس كانوا يقعدون لقضاء احلاجة بينها

 :ويؤيد هذا الوجه ،حيصل من نفارها وحتريك رؤوسها مام قد يشغل املصيل

 ((فإهنا خلقت من الشياطني)).  :ما روي

                                                             
ألهنم كانوا يقضون حوائجهم يف  ؛: البستان وهو أيضًا اْلَمْخَرج-بفتح احلاء وضمها–اَحلـُش  –) ١(

  البساتني. متت خمتار الصحاح.



  فيها يصلى ال التي المواطن    ٩٨

ما يف هذه  :والعلة يف ذلك ،كراهة الصالة يف املجزرة واملزبلة واحلامم -٢

ومن هنا فيشرتط طهارة مكان  ،األماكن عادة من النجاسات واألقذار

 ﴿ :يؤيد ذلك قوله تعاىل ،املصيل، وال جتزئ الصالة يف مكان متنجس
ْ
ن

َ
أ

 
َ

ِلطائِِف  َ
ِ
ْ َ
هَرا ب

َ
 ÷أمر رسول اهللا  :، وحديث]١٢٥[البقرة:اآلية  ﴾..ط

 وأن تنظف وتطيب. ببناء املساجد يف الدور، 
ة عىل القرب إما ألن فيه وكراهة الصال ؛كراهة الصالة عىل القبور وبينها -٣

((لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم  :÷وقد قال  ،التشبه باليهود

 ، كام يشعر به سياق احلديث.مساجد))، واليهود فعلوا ذلك تعظيًام ألنبيائهم

بدليل االتفاق بني املسلمني عىل  ،وقد يكون ذلك من أجل حرمة قرب املؤمن

وأما كراهة  ،ما قرب الكافر فلالبتعاد عن قذارتهوأ ،املحافظة عىل حرمة قربه

اد القبور، وقد يتوهم متوهم حني بَّ الصالة بني القبور فلام فيه من التشبه بعُ 

 يرى من يصيل بني القبور أنه يعبد القبور. 
وقد يكون ذلك ألن اهللا أوجب استقبال  ؛كراهة الصالة عىل ظهر الكعبة -٤

 الً هلا. الكعبة، واملصيل فوقها ليس مستقب
  ويؤيد ما قلنا من اشرتاط طهارة املكان الذي يصىل فيه:  ،هذا

 ،أن الصحابة حني دخل األرسى املرشكون مسجد املدينة استنكروا ذلك  - أ

((ليس عىل األرض من  :÷وقالوا: يا رسول اهللا قوم أنجاس؛ فقال 

 نجاستهم يشء..إلخ)). 
((ال  :÷فقال  ،عليهأن الصحابة ملا بال األعرايب يف املسجد تصاحيوا   -  ب

 .. هذا معنى الرواية. .تقطعوا عليه درته)) ثم أمرهم فصبوا عليه ذنوبًا من ماء
وذلك  ،وذلك أن الصالة تعظيم هللا وذكر وتسبيح ؛كراهة الصالة جتاه حش -٥

 فينبغي أن ينزه اهللا تعاىل عن أن يذكر يف ذلك املكان.  ،املكان غري الئق بذلك



 ٩٩    المريض صالة في

وذلك  ،م: قد يكون ذلك ملا فيه من إهيام عبادتهكراهة الصالة خلف النائ -٦

أال ترى أنه ال جيوز الركوع والسجود يف الصالة عىل  ،من حيث شبهه بامليت

والنائم شبيه  - واهللا أعلم-  ملا فيه من إهيام عبادته عىل ما يظهر يل ؛امليت

 بامليت يف الصورة. 
عن األقذار ومام يلحق هبذا الباب أن الواجب تنزيه املسجد  فائدة:
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وال إدخال  ،وال إلقاء النخامة يف جدراهنا ،وتنظف))، فال جيوز البصق فيها

  ونحو ذلك.  ،وال اللعب والصياح ،الروائح الكرهية فيها

  دخول املساجد.  عىل اجلنب واحلائض والنفساء ÷وقد حرم رسول اهللا 

ومام يدل عىل اشرتاط طهارة بدن املصيل وثيابه ومكانه يف اجلملة هو أن نقول: - 
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  يامن))، ((وأن تطيب وتنظف)). ((الوضوء شطر اإل :ويف احلديث

  املريض صالة يف
عىل مريض  ÷قال: دخل رسول اهللا  #يف املجموع بسنده عن عيل 

من يده  ÷فنزعه رسول اهللا  :فإذا هو جالس معه عود يسجد عليه، قال ،يعوده

  من ركوعك)).  ويكون سجودك أخفَض  ،، ولكن تومي إيامءً دْ عُ وقال: ((ال تَ 

إال أنه قال: فرآه يصيل ويسجد عىل  ،ىل نحوه عن جابر بن عبداهللاروى البزار وأبو يع

فرآه يصيل عىل وسادة فرمى هبا فأخذ عوداً «ورجال البزار رجال الصحيح وفيه:  .وسادة

   نحوه عن ابن عمر ورجاله موثقون. اينوروى الطرب »فرمى به.. ،يصيل عليه



  الجمعة صالة وقت    ١٠٠

  : يؤخذ من احلديث

 ب البرش ـ أحدَ صيف أعىل منا حيث عاد ـ وهو ÷كرم أخالق النبي  -١

 رعيته.  أفرادِ 
 ال جيوز السجود عىل يشء حيمله املصيل.  -٢
كأن  ،وعىل هذا فال جيوز السجود عىل ظهر آدمي ،وال عىل وسادة ونحوها -٣

 يشتد الزحام عىل الكعبة. 
 .إلخ. .وأن السجود ال جيوز إال عىل األرض، فإذا تعذر أومأ إيامءً  -٤
دون يف بعض األحكام الرشعية كام يف هذا وأن الصحابة كانوا جيته -٥

 # وحديث عيل ،احلديث، وكام يف حديث الذي صىل وحده خلف الصف

وكالذي كرب وركع خلف  ،أنه كان يغتسل من املذي حتى تشقق ظهره

الصف، ثم مشى إىل الصف، وكحديث صاحب الشجة حني أمره رفقاؤه 

وحديث أهنم  ،مةوكحديث عامر حني غسل ثوبه من النخا ،بوجوب الغسل

((خلطتم عيل فال  :فقال ÷كانوا يقرؤون خلف رسول اهللا 

 تفعلوا...)). 
 عىل جواز االجتهاد.  للمريض عىل خطئه يدلُّ  ÷النبي  تنبيهُ  -٦
أما ما جاء يف حديث الشجة من  ،وأن اخلطأ يف االجتهاد معفو عنه -٧

 :÷ل ولذا قا ؛((قتلوه قتلهم اهللا))، فإهنم أفتوه بغري علم :÷  قوله

 ((أال سألوا إذا مل يعلموا، فإنام شفاء العي السؤال)). 

   اجلمعة صالة وقت
 :أنه كان يصيل اجلمعة والناس فريقان :#ويف املجموع بسنده عن عيل 

  أعلم.  #وكان هو  ،فريق يقول: قد زالت الشمس، وفريق يقول: مل تزل

 ÷ رسول اهللا وأخرج أمحد والبخاري وأبو داود والرتمذي عن أنس قال: كان

  يصيل اجلمعة حني متيل الشمس. 



 ١٠١    الجمعة يوم في الصالة قراءة

ع مِّ جَ قال: كنا نُ  ،عن سلمة بن األكوع ،البخاري ومسلم :وأخرج الشيخان

  إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء.  ÷مع رسول اهللا 

((ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد  :وروى اجلامعة عن سهل بن سعد، قال

   ».÷عىل عهد رسول اهللا « :مذياجلمعة))، وزاد أمحد ومسلم والرت

   :يؤخذ من ذلك

 فال تصح قبل الزوال.  ،أن وقت اجلمعة هو وقت الظهر -١
 أن املرشوع املسارعة بصالة اجلمعة يف أول الوقت.  -٢

  اجلمعة يوم يف الصالة قراءة
يقرأ يف الفجر ÷ يف املجموع بسنده عن عيل # قال: (كان رسول اهللا 

ثم يسجد هبا ويكرب إذا سجد وإذا رفع رأسه، ويف ، »تنزيل السجدة«يوم اجلمعة 

  »). هل أتى عىل اإلنسان حني من الدهر« :الثانية

من ÷ كان يقرأ رسول اهللا «ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة: 

  ».صالة الفجر يوم اجلمعة أمل تنزيل السجدة، وهل أتى عىل اإلنسان حني..

يف صالة اجلمعة بسورة كان يقرأ ÷ وقد روي عند الطرفني أن النبي 

وبسورة املنافقني، وبسبح اسم ربك األعىل، وهل أتاك حديث الغاشية،  ،اجلمعة

  وكذلك يف صالة العيدين يقرأ بسبح وهل أتاك. 

 يؤخذ من هنا: 
أنه يندب أن يقرأ يف فجر اجلمعة بام ذكر يف احلديث، ويف صالة اجلمعة أيضًا  -١

 بام روي. 
 ور. فيه إشارة إىل فضل تلك الس -٢
وأنه يرشع سجود التالوة يف صالة الفريضة، واملذهب أنه ال يسجد يف  -٣

 الفريضة وهو األحوط، وأنه جيوز السجود يف النافلة. 
 وأنه يسجد للتالوة بتكبري ويرفع بتكبري.  -٤



  الجمعة خطبتا    ١٠٢

 وأن سجود التالوة سجدة واحدة بغري تسليم.  -٥
 و((كان)) تدل عىل االستمرار.  -٦
 يف صالة الفجر. ويف ذلك بيان ملقدار القراءة  -٧

   اجلمعة خطبتا
 :كان خيطب قبل الصالة خطبتني ÷وال خالف بني الفريقني أن النبي 

ثم يقوم فيخطب قائًام، وأن األذان حني يقف اإلمام عىل  ،خيطب قائًام ثم جيلس

  املنرب، ويقيم حني ينزل. 

  :يؤخذ من ذلكف
  .وجوب اخلطبتني -١
 واستقبال الناس.  ،هاموجوب القيام في -٢

ملا وجب من اجلمعة،  لذلك بيانٌ  ÷ألن فعل النبي  ؛وإنام قلنا ذلك

  وعىل تلك الصفة إىل أن مات.  ،لذلك ÷يؤيده استمرار فعل النبي 

  اجلمعة إىل السعي وجوب
وال جتب اجلمعة عىل عبد وال عىل مريض وال « :# قال زيد :يف املجموع

  . »عىل امرأة وال عىل مسافر

 :قال ÷عن النبي  ،إىل طارق بن شهاب وأخرج البيهقي بإسناده

  ((اجلمعة واجبة عىل كل مسلم إال عىل مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)). 

وهي  ،وأخرج نحوه أيضًا عن طريق متيم الداري وعن جابر وعن آخرين

  خمرجة يف كثري من كتب املحدثني. 

   :يؤخذ من ذلك

 ﴿تعاىل: يؤيد ذلك قوله  ،أن اجلمعة فرض عني عىل كل مكلف - ١
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 ١٠٣    للخطبتين اإلنصات

 الرتخيص يف ترك اجلمعة للعبد واملريض والنساء واملسافر.  -٢
 وتسقط الظهر. ،ص هلم إذا حرضوهاتصح من املرخَّ  -٣
أن منافعه مملوكة لغريه  وهي ،تنبيه عىل علة الرتخيص ،عىل مملوك :ولهق -٤

 فيقاس عىل ذلك األجري اخلاص. 
 هناك فوارق بني صالة اجلمعة وصالة اجلامعة مأخوذة من احلديث واآلية هي:  - ٥

 أن صالة اجلمعة واجبة حيث ينادى هلا.  ·
 باملفهوم.  ،يف صالة اجلامعة ال جيب السعي ·
 خيص ملن ذكر. يف اجلمعة الرت ·
 الرتخيص يف اجلامعة ملن ذكر ولغريهم.  ·
 بخالف سائر الصلوات.  ،لصحة صالة اجلمعة ؛تشرتط اجلامعة ·
 بخالف سائر الصلوات.  ،يشرتط هلا خطبتان ·

 :وقد يؤخذ من اآلية أنه يشرتط حضور أربعة لصحة صالة اجلمعة -٦

ا﴿ :لقوله ؛وثالثة جييبون النداء ،املنادي
ْ
و

َ
ع

ْ
اس

َ
مري اجلمع وض ،﴾ف

واإلمام الذي  ،املنادي :يشرتط مخسة :ويمكن أن يقال ،للثالثة فام فوق

  خيطب، وثالثة جييبون النداء. 

  للخطبتني اإلنصات
وسنن  ،وصحيح ابن حبان ،والبخاري ،وأصول األحكام ،يف رشح التجريد

 :ورشح معاين اآلثار حديث: ((إذا قلت ،ومسند أمحد ،وسنن أيب داود ،الدارمي

نصت، واإلمام خيطب فقد لغوت))، يشهد هلذا احلديث ما روي أن سبب أ

 ﴿نزول قوله تعاىل: 
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وتقبل عليه بوجهك  ،وبعد، فمن األدب الفطري أن تستمع إىل حمدثك

  وال تتكلم وهو حيدثك.  ،سمعكوبرصك و



  للخطبتين اإلنصات    ١٠٤

  : يؤخذ من ذلك

  .أنه جيب االستامع واإلنصات للخطبتني -١
 وملا فيه من سوء األدب.  ؛ملنافاته االستامع واإلنصات ؛حيرم الكالم -٢
وذلك لتسميته لغوًا يف احلديث،  ؛ال جيوز أن تأمر وتنهى يف حال اخلطبة -٣

 واللغو هو الباطل. 
 ملنافاة ذلك لالستامع واإلنصات.  ؛حال اخلطبة ال ينبغي التنفل بركعتني يف -٤
ملا  ؛حال اخلطبة ÷والصالة عىل النبي  ،وتسبيحه ،ال جيوز ذكر اهللا -٥

 يف نفسه.  ÷ويصيل عىل النبي  ،ذكرنا، وال بأس أن يذكر اهللا يف نفسه
خيطب فأمره أن يصيل  ÷أن سليكًا الغطفاين جاء والنبي  وأما ما روي

  دارقطني وغريهام. ابن حبان وال .ركعتني

((إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ـ أو قد خرج اإلمام ـ  :وحديث

  فليصل ركعتني)) البخاري ومسلم وغريهام. 

  . لشك الراوي ؛فال يتم االحتجاج به : أما احلديث الثاينفنقول

بالقرآن من  َت بَ ا ثَ فيعارضه مَ  ،وأما احلديث األول وهو حديث سليك

وما روي يف رشح التجريد ومصنف ابن  ،تامع واإلنصات للخطبةوجوب االس

   .كره الصالة واإلمام خيطب #أيب شيبة أن عليًا 

ما روي  :ومن القرائن عىل ذلك ،وقد يكون ما ذكروا من احلديثني منسوخاً 

  أعلم بآخر األمرين.  #وكان  ،من كراهة الصالة واإلمام خيطب #عن عيل 

فإذا تعارض  ،واالستامع للخطبة واجب ،وبةوبعد، فتحية املسجد مند

وإن اتفق عىل إخراجه - وحينئذ فاحلديث  ؛فيقدم الواجب ،الواجب واملندوب

  جيب الوقوف والنظر يف شأنه، وكام أملينا عليك فقد عارضه القرآن.  - الشيخان



 ١٠٥    وعيد جمعة اجتماع

  وعيد مجعة اجتماع
يف أنه اجتمع عيدان يف يوم فصىل بالناس  #يف املجموع بسنده عن عيل 

فمن أحب أن حيرض فذلك  ،(إنا جممعون بعد الزوال :ثم قال بعد خطبته ،اجلبانة

ومن ترك ذلك فال حرج عليه)، وروى اهلادي يف  ،فضل اهللا يؤتيه من يشاء

   .÷األحكام نحوه عن النبي 

ثم رخص يف اجلمعة فقال:  ،العيد ÷صىل النبي  :وعن زيد بن أرقم قال

وصححه ابن خزيمة.  ،واه اخلمسة إال الرتمذي((من شاء أن يصيل فليصل)) ر

  من بلوغ املرام.  اهـ

  : يؤخذ من ذلك

 إذا كان العيد يوم مجعة فريخص يف ترك اجلمعة.  -١
((فذلك فضل اهللا  :لقوله ؛أن حضور اجلمعة أفضل من تركها يوم العيد -٢

 يؤتيه من يشاء)). 
 ،مام وجامعة معهبل يصيل اإل ،ال ينبغي أن ترتك اجلمعة رأسًا يف يوم العيد -٣

  .#كام فعل عيل 
ألن سقوط  ؛جيب عىل املرتخص أن يصيل الظهر أربعًا إذا ترك اجلمعة -٤

أال ترى أهنا تسقط عىل املسافر واملريض  ،اجلمعة ال يدل عىل سقوط الظهر

ومل تسقط عنهم صالة الظهر، وبناًء عىل هذا فقد أخطأ من  ،والعبد واملرأة

  إن صالة الظهر تسقط. :قال
النسخ وقد يؤخذ منه ما يؤيد القول بأنه إذا نسخ وجوب اليشء بقي بعد  -٥

  .كصيام يوم عاشوراء ،مندوباً 
وأنه ينبغي الرتفيه  ،يؤخذ من تسمية يوم اجلمعة عيدًا أنه ال ينبغي تعمد صيامه - ٦

 وزيارة األرحام واإلخوان.  ،ولبس النظيف أو اجلديد ،فيه عىل النفس واألهل



  السفر صالة من    ١٠٦

  السفر صالة من
  بمكة تسعة عرش يقرص.  ÷أقام النبي  :روى البخاري عن ابن عباس

   .أقام بتبوك عرشين يومًا يقرص الصالة. ورواته ثقات :وأليب داود عن جابر

إذا ارحتل قبل أن تزيغ  ÷ويف املتفق عليه عن أنس: كان رسول اهللا 

ر الظهر إىل وقت العرص مس فإن زاغت الش ،ثم نزل فجمع بينهام ،الشمس أخَّ

  قبل أن يرحتل صىل الظهر ثم ركب. 

صىل الظهر والعرص ثم ركب  :ويف رواية احلاكم يف األربعني بإسناد الصحيح

  من بلوغ املرام.  اهـ

بمكة  ÷صىل النبي ( :قال #ويف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن عيل 

  . )ركعتني حتى رجع

ت عىل إقامة (إذا قدمت بلدًا فأزمع :قال #ويف املجموع بسنده عن عيل 

  عرش فأتم). 

والذي  ،(يتم الذي يقيم عرشاً  :قال #ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل 

  يقرص شهرًا).  - غداً أخرج ،يقول: اليوم أخرج

والذي أمجع عليه أهل البيت أنه إذا نوى مقام  :وقال القايض زيد يف الرشح

حتى إذا استتم شهراً  قرص - أخرج اليوم أو غداً  :وإن مل ينو يقول ،عرشة أيام أتم

  من املختار.  اهـ.. .أتم ولو أقام يوماً 

  :يؤخذ من هنا
 أن املسافر يقرص الصالة ولو طال السفر.  -١
وال ينايف ذلك ما رواه  ،أن املسافر إذا نوى اإلقامة عرشة أيام يتم الصالة -٢

وذلك ألن يف مكة تسعة عرش يومًا؛  ÷املحدثون من إقامة النبي 

 مكة وما حوهلا تسعة عرش يومًا ومل يقم يف مكة عرشة أقام يف ÷  النبي

يف  ÷فإنه ذهب إىل الطائف يف هذه السفرة، ولعل إقامة النبي  ،أيام

 أو أنه مل ينو اإلقامة.  ،تبوك مل تكن يف مكان واحد



 ١٠٧    الخوف صالة

أن األوىل باملسافر إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أن يؤخر الظهر إىل وقت  -٣

وإذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل أن  ، وقت العرصالعرص، ثم جيمع بينهام يف

 يصيل الظهر والعرص مجيعًا يف وقت الظهر ثم يرحتل. 
ووقت العرص وقت للظهر  ،أن وقت الظهر وقت للعرص :يؤخذ من ذلكو -٤

 ولو مل يكن كذلك ملا جاز اجلمع يف السفر.  ؛سفراً وحرضاً 

   اخلوف صالة
يوم  ÷ىل مع رسول اهللا يف املتفق عليه عن صالح بن خوات عمن ص

فصىل  ،العدو وجاهوطائفة  ،ن طائفة صلت معهذات الرقاع صالة اخلوف: أ

 ،العدووجاه ثم انرصفوا  ،بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائًام وأمتوا ألنفسهم

وجاءت الطائفة األخرى فصىل هبم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأمتوا 

  املرام.  من بلوغ اهـألنفسهم ثم سلم هبم. 

 ،ويف أمايل أمحد بن عيسى ،يف املنتخب# وقد ذكر هذه الصالة اهلادي 

ويشهد لصحتها  ÷وهي رواية متفق عىل صحتها بني الفريقني عن النبي 
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  نه أن الطائفة األخرى قد صلت. يفهم م ﴾

ذكر يف رواية هذه القصة أن الطائفة الثانية مل تقم إلكامل  #إال أن اهلادي 

  الصالة إال بعد أن سلم اإلمام. 

   :يؤخذ من ذلك

بمعنى أن هلا منزلة عظيمة فينبغي أن تراعى  ،أمهية الصالة يف جامعة واحدة -١

 حتى يف أصعب الظروف. 
وتنوي الصالة  ،عندما تصيل ركعة مع اإلمام تعزلأن الطائفة األوىل  -٢

وكذلك تفعل الطائفة الثانية فإهنا  ،وتتم عىل ذلك ويبقى اإلمام قائامً  ،فرادى

واإلمام حينئذ يبقى جالسًا إىل أن يتموا  ،دما تصيل مع اإلمام ركعةنتعزل ع

 ألنفسهم ثم يسلم هبم. 



  العيدين صالة    ١٠٨

 ل بالصالة وال يوجب سهواً. يؤخذ منه أن انتظار اإلمام ليلحق املؤتم ال خي -٣
كام يؤخذ أنه ال يلزم سجود السهو يف صالة اخلوف ملا وقع فيها مام خيالف  -٤

((ليس يف صالة  :قوانني الصالة، وقد روي بسند ضعيف عند الطرباين

 اخلوف سهو)). 
  .وقد يؤخذ من هنا أن للمؤتم أن يعزل صالته عن صالة اإلمام عند حصول عذر - ٥

لصالة اخلوف اتفق عىل روايتها الفريقان فرواها زيد بن  وهناك صورة أخرى

قام  ÷أن النبي  :وأخرجها البخاري ومسلم وهي، يف املجموع# عيل 

وركع بمن معه وسجد  ،وأقبلت طائفة عىل العدو ،يصيل فقامت طائفة معه

ثم انرصفوا مكان الطائفة التي مل تصل فجاءوا فركع هبم ركعة  ،سجدتني

فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد  ،سلم وسجد سجدتني ثم

بسنده  # ورواها زيد بن عيل ،سجدتني. رواها الشيخان من حديث ابن عمر

  عندنا حجة.  #وقول عيل  ،من قوله #عن عيل 

  إال أن الصورة األوىل لصالة اخلوف أحسن وأوىل لوجهني: 

 ألهنا أقرب موافقة للقرآن كام ذكرنا.  -١
 خالفة الكثرية لقوانني الصالة. لسالمتها من امل -٢

  العيدين صالة
أن التكبري يف األوىل  #أن الذي صح عن أمري املؤمنني  #ذكر اهلادي 

   .من املختار اهـويف الثانية مخس تكبريات  ،سبع تكبريات

((التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس  :أنه قال ÷وروي عن نبي اهللا 

  د ونقل الرتمذي عن البخاري تصحيحه. ..)) أخرجه أبو داو.يف اآلخرة

وأنه  ،صىل العيد بال أذان وال إقامة ÷وال خالف عند الفريقني أن النبي 

ثم ينرصف فيقوم مقابل الناس والناس عىل  ،كان خيرج وأول ما يبدأ به الصالة

   ،صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، وأنه كان خيالف الطريق يوم العيد



 ١٠٩    العيدين صالة

وال  ،وأن خترج إىل الصالة ماشياً  ،عيدين يف اجلبانوأن السنة أن تصىل صالة ال

..، مجيع ما .وال يطعم يوم األضحى حتى يصيل ،خيرج يوم الفطر حتى يطعم

   .ذكرنا مروي يف صحاح الفريقني

  وقيل بعدمه.  ،فقيل بوجوهبا ؟وبعد فقد وقع اخلالف هل صالة العيدين واجبة أم ال

  :يؤيد القول بوجوهبا
 عىل فعلها، وكذلك الصحابة ومن بعدهم إىل اليوم.  ÷مالزمة النبي  - ١
 إسقاطها لصالة اجلمعة.  -٢
 ﴿ :ما يروى يف التفسري من أن املراد بقوله تعاىل -٣
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 هو صالة العيد ونحر األضحية. 
 ويؤيد القول بعدم وجوهبا: 

 أنه ال أذان هلا وال إقامة.  -١
 لها هو وال أصحابه يوم النحر يف حجة الوداع. مل يص ÷أن النبي  -٢
((مخس صلوات كتبهن اهللا يف اليوم والليلة))  :ما يروى من حديث -٣

واهللا ال أزيد عليها وال  :.إلخ))، وحديث الذي قال.((صلوا مخسكم :وحديث

 ((أفلح وأبيه إن صدق)).  :÷فقال  ؛أنقص
وذلك ؛ بالوجوب أن تعامل معاملة الواجب من غري اجلزم :والذي أراه

حتى  ÷لفعلها وحمافظة املسلمني عليها يف عهده  ÷النبي  مةَ الزَ ألن مُ 

َرات ويف عهد الصحابة و..إلخ مام يقوي يف النفس القول بالوجوب من  ،اُملَخدَّ

   .غري جزم به

ولو كانت واجبة كالصلوات اخلمس واجلمعة  ،وال ينبغي اجلزم بوجوهبا

 ﴿ :فقال تعاىل يف صالة اجلمعة ؛ غريهالبني اهللا تعاىل ذلك كام بني
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  الكسوف صالة    ١١٠
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ما وجب من الصلوات يف هذه اآليات ونحوها  ÷وبني النبي 

  و..إلخ.  ،بالصلوات اخلمس وبني أوقاهتا

قد بني  ÷ألن النبي  ؛ عموم تلك اآلياتوال تدخل صالة العيدين يف

  ((مخس صلوات كتبهن اهللا)) و...إلخ.  :املراد بعموم األوامر فقال

  إال أن تتطوع)).  ،((ال :قال ؟غريها يلَّ هل عَ  :وحني قال له القائل

  الكسوف صالة
  صىل يف الكسوف أربع ركعات يف ركعتني.  ÷أن النبي  :يف املتفق عليه

وملسلم  ،كسفت الشمس ثامن ركعات يف أربع سجدات صىل حني :وملسلم

  ست ركعات بأربع سجدات.  :أيضاً 

   .صىل فركع مخس ركعات وسجد سجدتني، وفعل يف الثانية مثل ذلك :وأليب داود

  بن كعب.  َيبّ وهو يف املستدرك عىل الصحيحني ومسند أمحد من حديث أُ 

قد  :الكسوف فقالحدثني أيب عن أبيه أنه سئل عن صالة  :ويف األحكام

  اختلف يف ذلك وكل جائز. 

صىل صالة الكسوف عرش ركعات يف  #أن أمري املؤمنني  :ويف املنتخب

  أربع سجدات. 

أنه صىل يف الكسوف عرش ركعات يف أربع  :#ويف املجموع عن عيل 

سجدات، وأنه كان يكرب عند الرفع من الركوع إال يف الركوع اخلامس، فيقول: 

وأنه كان يقرأ بعد  ،هناراً  ه كان جيهر بالقراءة ليالً كان أمده، وأنسمع اهللا ملن مح

   .الرفع من الركوع إال يف اخلامس، وأنه كان يقرأ احلمد وسورة

قد اختلف  :قال ،ويف أمايل أمحد بن عيسى عن القاسم يف صالة الكسوف

ست ركعات يف أربع سجدات،  أنه صىل ÷ذكر عن النبي  ،فيها وكل جائز



 ١١١    الكسوف صالة

يصيل  :وقد قالوا ،يف الكسوف عرش ركعات يف أربع سجدات أنه صىلوذكر 

  . اهـوكل ذلك حسن  ،ركعتني ركعتني حتى تنجيل

وهو رأي  :قال ،#وروى يف رشح التجريد مثل ما يف املجموع عن عيل 

  من املختار.  اهـ ،أهل البيت ال خيتلفون فيه

 يؤخذ مام سلف: 
 جائزة.  مجيع الصور التي رويت يف صالة الكسوف -١
 ؛وإن كان غريها جائزاً  ،أن األوىل أن تصىل عرش ركعات يف أربع سجدات -٢

وفيها زيادة  ،وغريه# ورواية أمري املؤمنني  ،%ألنه رأي أهل البيت 

 .وزيادة العدل مقبولة ،ركوعات عىل غريها من الروايات
ملا يف املتفق  ؛وأهنا تسن الصالة عند الكسوف واخلسوف للشمس أو القمر -٣

 ،هلا يف جامعة ÷ولفعل النبي  ؛((فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا)) :ليهع

  .÷ثم من بعده 
وملا يف املتفق عليه أن  ،جيهر فيها بالقراءة ليالً أم هنارًا كام يف رواية املجموع -٤

  .جهر يف صالة الكسوف بقراءته ÷النبي 
  .يف املتفق عليهوكذلك  ؛ملا ذكر يف املجموع من التطويل ؛يطول فيها يف الركوع - ٥
 اتفق عىل رواية ذلك الطرفان.  ،خيطب بعدها كام يف العيد -٦
 تصىل جامعة.  -٧

  فام يقال يف الركوع الطويل؟  :فإن قلت

 :وله أن يقول ،يقال فيه مثل التسبيح الذي يقال يف الصالة يكرر ذلك :قلت

مثل ذلك يف  ملجيء ؛يكرر ذلك ،سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

   .للنهي عن ذلك ؛وال يقرأ القرآن يف الركوع والسجود ،صالة التسبيح



  االستسقاء صالة    ١١٢

   االستسقاء صالة
أنه كان إذا صىل بالناس يف االستسقاء صىل  :#يف املجموع بسنده عن عيل 

ومحلة القرآن والصبيان أن خيرجوا  ،وكان يأمر املؤذنني ،مثل صالة العيدين

ويستغفر اهللا  ،ثم خيطب ويقلب رداءه ،الة العيدثم يصيل بالناس مثل ص ،أمامه

  .اهـ ،تعاىل مائة مرة يرفع بذلك صوته

 ،متخشعاً  ،)١(الً بذمت ،متواضعاً  ÷خرج النبي  :وعن ابن عباس قال

 اهـ .مل خيطب خطبتكم هذه ،فصىل ركعتني كام يصيل يف العيد ؛مترضعاً  ،مرتسالً 

   .من بلوغ املرام اهـن حبان وصححه الرتمذي وأبو عوانة واب ،رواه اخلمسة

   .جهر فيهام بالقراءة ÷ويف الصحيح أن النبي 

  دعا حني شكوا إليه القحط.  ÷ويف املتفق عليه أن النبي 

   .أن عمر توسل إىل اهللا تعاىل يف االستسقاء بالعباس :ويف البخاري

ل رداءه ليتحول القحط  ÷وللدارقطني أن النبي    عنى.من بلوغ املرام بامل اهـحوَّ

  :يؤخذ مام تقدم
  .أنه يرشع يف االستسقاء التوسل إىل اهللا بالصالة يف جامعة -١
  .وأن تكون ركعتني جيهر فيهام بالقراءة -٢
  .÷ثم بالصاحلني من آل النبي  ،التوسل إىل اهللا بإخراج الصبيان ومحلة القرآن - ٣
  .اإلكثار من االستغفار جهراً  -٤
  بتحول الرش وإقبال اخلري. ب رداءه تفاؤالً لِ ويقْ  ،خيطب بعد الصالة -٥
 وأنه ينبغي أن يكون املؤمن حسن الظن باهللا تعاىل.  -٦
 ،وأن خيرج الناس إىل اجلبان متواضعني البسني الثياب البالية وال يتزينون -٧

 مظهرين الذلة يف حركاهتم ومشيتهم ودعائهم.  ،متأنني يف امليش
                                                             

  ال يتعجل. التارك للزينة واهليئة احلسنة، واملرتسل: الذي  :املتبذل –) ١(



 ١١٣    االستسقاء صالة

ه مل خيطب مثل يراد به أن ؛»مل خيطب خطبتكم هذه« :وقوله يف احلديث

   .بل كان خيطب خطبة أخرى ،خطبتهم هذه التي يسمعوهنا من أمرائهم

وذلك للتشبيه ؛ ويف الثانية مخساً  ،إنه يكرب يف األوىل سبعاً  :نعم، قد يقال

فائدة التشبيه أهنا تصىل ركعتني يف  :ويمكن أن يقال ،بصالة العيد يف احلديث

وهذا القدر كاف يف  ،وخيطب بعدهااجلبانة بغري أذان وال إقامة يف جامعة 

   .وعىل هذا فال يكرب يف األوىل والثانية وهو األرجح ،التشبيه

   :واعلم أنه ورد االستسقاء عىل ثالثة أنواع

  .ما ذكرناه وهو أكملها -١
كام روى أنس  ،كاجلمعة واملفروضات ،االستسقاء بالدعاء خلف الصلوات -٢

  .ع عليهقال يف الروض: وهذا جمم ،ذلك خلف اجلمعة
االستسقاء بالدعاء من غري صالة مع اخلروج واالجتامع كام فعل عمر بن  -٣

 ﴿ :وقرأ اآليات - ومل يزد عىل االستغفار- اخلطاب حني خرج 
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  المساجد باب    ١١٤

  املساجد باب
اء املساجد ببن ÷(أمر رسول اهللا  :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

(وقال  :وأن تطيب وتطهر وتنظف، وأن جتعل عىل أبواهبا املطاهر)، قال

  .اهـ((من بنى مسجدًا بنى اهللا له بيتًا يف اجلنة))  :÷اهللا  رسول

وأن  ،ببناء املساجد يف الدور ÷أمر رسول اهللا  :وعن عائشة قالت

  تنظف وتطيب. رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. 

   :يؤخذ من ذلك

والوجوب  ؛وإنام جيب ذلك يف القرى واملستوطنات ،بناء املساجد جوُب و -١

 وهو وجوب كفائي.  ،متوجه إىل أهل القرى واملستوطنات
 بل إذا حدث فيها روائح منفرة وكرهية.  ؛وليس ذلك عىل اإلطالق ،وجوب تطييبها - ٢
  .بل إذا حدث فيها نجاسة ؛وليس ذلك عىل اإلطالق ،وجوب تطهريها -٣
وبالغسل إذا دعت احلال إىل ذلك؛ وإنام  ،ها بالكنس ونحوهوجوب تنظيف -٤

وما ذكرناه هو من  ،قلنا ما قلنا ألن اهللا تعاىل أمر بأن ترفع املساجد وتعظم

 ﴿ :هذا الباب، قال تعاىل
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وال  ،ا فيه رائحة كرهيةوال م ،كام يؤخذ أنه ال جيوز إدخال القذر إىل املساجد -٥

  .والبصاق فيها ويف جدراهنا ،إلقاء النخامة
هذا ما يقيض به ظاهر  ،جيب أن يبنى عندها أماكن للوضوء والغسل وأنه -٦

ألهنم املوكلون بالقيام عىل إىل الوالة؛ ويمكن أن يوجه األمر بذلك الرواية، 

 ،إليها احلاجةفيجب عليهم بناء مساجد للمصلني إذا دعت  ،املصالح العامة

 ،وإذا رأى الوايل إلزام أهل قرية ببناء مسجد ،وتوظيف من يقوم عليها

 وجب عليهم بناؤه. 
 ،((من بنى مسجداً بنى اهللا له بيتًا يف اجلنة)) فيه ترغيب يف بناء املساجد :قوله

 :لقوله تعاىل ؛غري أن ذلك مرشوط بالتقوى ،وفيه أن اجلزاء من جنس العمل



 ١١٥    ]المسجد في الضالة وإنشاد البيع في[
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عن دخول املساجد ملن  هُي برواية الطرفني النَّ  ÷وقد ورد عن النبي 

ويقاس عىل ذلك ما ساوى الثوم يف خبث الرائحة فال جيوز  ،مأكل من الثو

   .إدخاله املسجد

 - واهللا أعلم- كأن املراد  ،((بناء املساجد يف الدور)) :وقوله يف احلديث الثاين

 ،وذلك ليصيل فيها أهل احلارات يف األيام املطرية ؛بناء املساجد يف احلارات

التي متنعهم من احلضور يف املسجد ونحو ذلك من األعذار  ،والليايل الباردة

  .واحلديث األول فيه األمر ببناء املساجد مطلقًا يف احلارات وغريها ،األعظم

تبنى  املساجدَ  هبا أنّ  يرادُ  ،يف الدور :وزيادةُ  .وقد يكون معنى احلديثني سواء

  حيث يستوطن الناس وحيث يكون هلم بيوت. 

  املسجد] يف الضالة وإنشاد البيع [يف
وهنى عن  :÷بسنده عن آبائه عن النبي  #كتاب املناهي للمرتىض  ويف

  ال أربح اهللا جتارتك)).  :له ((من فعل ذلك فقولوا :وقال ،البيع والرشاء يف املسجد

  هنى عن إنشاد الضالة يف املسجد.  ÷أن النبي  :ويف اجلامع الكايف

الً ((من سمع رج :÷قال رسول اهللا  :وروى مسلم عن أيب هريرة قال

  ال ردها اهللا عليك، فإن املساجد مل تبن هلذا)).  :ينشد ضالة يف املسجد فليقل

 :قال ÷نه عن أيب هريرة أن رسول اهللا وروى النسائي والرتمذي وحسَّ 

  ال أربح اهللا جتارتك)).  :((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا

((من أخرج أذى  :÷عن النبي  #ويف أمايل أيب طالب بسنده عن عيل 

ومن أدخل أذى يف مسجد  ،واحلسنة عرش أمثاهلا ،من املسجد كانت له حسنة

   .والسيئة سيئة واحدة)) ،كانت عليه سيئة



  ]المسجد في الضالة وإنشاد البيع في[    ١١٦

((عرضت عيل أجور أمتي حتى القذاة  :÷قال رسول اهللا  :وعن أنس قال

   .خيرجها الرجل من املسجد))، رواه أبو داود والرتمذي وصححه ابن خزيمة

  :ام تقدميؤخذ م
  .حتريم البيع والرشاء يف املساجد -١
  .حتريم إنشاد الضالة -٢
ال أربح اهللا  :جيب عىل املسلمني أن يقابلوا ما يقع من ذلك بالدعاء فيقولوا -٣

 أو ما أشبه ذلك مام يدل عىل اإلنكار عليه.  ،ال ردها اهللا عليه :جتارتك، أو
 ،واالسرتاحة ،النوم :ملساجد((فإن املساجد مل تبن هلذا)) أنه حيرم يف ا :قوله -٤

واالجتامع فيها  ،واختاذها طرقات ،واخلياطة ونحوها من الصناعات

 ،وذكر اهللا ،للصالة :ونحو ذلك، وبنيت املساجد ،للحديث والسمر

وما سوى ذلك  ،ونحو ذلك ،وطلب العلم ،واإلرشاد ،والوعظ ،والدعاء

 للطاعة فإنه جيوز. ولكن يستثنى من ذلك ما كان تابعًا  ،فيحرم وال جيوز
  .والتحذير من إدخاهلا املساجد ،الرتغيب يف إخراج األوساخ من املساجد واألقذار - ٥

(كانت جارية خالسية تلتقط  :قال #يف أمايل أيب طالب بسنده إىل عيل 

 ،فسأل عنها ،÷ففقدها رسول اهللا  ،÷األذى من مسجد رسول اهللا 

رأيت كأهنا يف اجلنة تلقط من  ((لذلك رأيت هلا الذي :فقال ،توفيت :فقيل

  ..)) إلخ. .((من أخرج أذى :÷ثم قال  ،من املختار اهـ.)) .ثامرها

فسأل عنها  :املسجد قال )١(ة املرأة التي كانت تقموعن أيب هريرة يف قص

 ،روا أمرها((أفال كنتم آذنتموين؟)) فكأهنم صغَّ  :ماتت فقال :فقالوا ÷  النبي

((إن هذه القبور مملوءة  :وزاد مسلم .فدلوه فصىل عليها ((دلوين عىل قربها)) :فقال

  من بلوغ املرام.  اهـظلمة عىل أهلها وإن اهللا ينورها هلم بصاليت عليهم)) 

                                                             
  أي تكنسه. قال يف الصحاح: قممت البيت: كنسته.  –) ١(



 ١١٧    الجنائز

  :يؤخذ من هنا
  .عظم ثواب الذي يشتغل بتنظيف املسجد وكنسه -١
  .÷أنموذج من اخللق العظيم للنبي  -٢

  [النهي عن اتخاذ القبور مساجد]

يقول: ((لعن اهللا  ÷(سمعت رسول اهللا  :قال #عيل  يف املجموع عن

وإنه مل يقبض نبي إال دفن  ،اليهود والنصارى كام اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  مكانه الذي قبض فيه..)). 

((قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور  :÷قال رسول اهللا  :وعن أيب هريرة قال

   .نصارى))((وال :وزاد مسلم ،أنبيائهم مساجد)) متفق عليه

((كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عىل قربه  : من حديث عائشةاموهل

   .من بلوغ املرام اهـمسجدًا أولئك رشار اخللق)) 

   اجلنائز
 :((أديموا ذكر هاذم اللذات))، قالوا :÷يف املجموع بسنده عن النبي 

كر املوت سال عن فإنه من أكثر ذ ،((املوت :قال ؟وما هاذم اللذات يارسول اهللا

ومن هانت عليه  ،ومن سال عن الشهوات هانت عليه املصيبات ،الشهوات

  املصيبات سارع إىل اخلريات))، وهو يف أمايل أيب طالب. 

  املوت)).  :((أكثروا ذكر هاذم اللذات :÷قال رسول اهللا  :وعن أيب هريرة قال

  .وىأن دوام ذكر املوت سبب موصل إىل مالزمة التق :يف احلديث



  ()والضرح اللحد    ١١٨

   )١(والضرح اللحد
 :يقول ÷سمعت رسول اهللا  :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

   .)٢(والرضح لغرينا)) ،((اللحد لنا

كام  ،اللبن نصباً  َيلَّ وانصبوا عَ  ،احلدوا يل حلداً  :وعن سعد بن أيب وقاص قال

   .رواه مسلم .÷برسول اهللا  عَ نِ ُص 

  اإلخالص كلمة
ـ فإهنا من كانت آخر »ال إله إال اهللا« :كم ـ أي((لقنوها موتا :يف املجموع

   .كالمه دخل اجلنة))

  ثم مات عىل ذلك إال دخل اجلنة)). » ال إله إال اهللا« :((ما من عبد قال :ويف مسلم

وما  :خملصًا دخل اجلنة)) قيل» ال إله إال اهللا« :((من قال :وروى الطرباين

   ((أن حتجزه عن حمارم اهللا)). :إخالصها؟ قال

ونقل النووي يف رشح مسلم عن القايض عياض: أن جامعة من السلف منهم 

وقال  ،سعيد بن املسيب قالوا: كان هذا قبل نزول الفرائض واألمر والنهي

وجزم به  ،ومات عىل ذلك ،إن ذلك ملن قاهلا عند الندم والتوبة :بعضهم

  من الروض.  اهـذكره يف كتاب اللباس  ؛البخاري

وذلك أن  ؛ص عند املوت تتضمن الرجوع إىل اهللا والتوبةكلمة اإلخال :قلت

ومن هنا  ،وحالة خوف من الذنب ،حالة املوت حالة إخالص وانقطاع إىل اهللا

أما جمرد اللفظ  ،وحينئذ فكلمة اإلخالص متضمنة للتوبة ،كانت سببًا لدخول اجلنة

   .هاهلا إال أهلُ  ُق فَّ وَ ((ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم)) وال يُ  ،فال قيمة له وال وزن

                                                             
  متت شفاء. .هو الشق يف وسط القرب :رضحال –) ١(

إال أن يكون القرب يف موضع مْنهار ال يطاق فيه اللحد وال  :قال يف الشفاء: قال اهلادي # –) ٢(

  يتهيأ وال يمكن فإنه يرضح، تم كالمه #. متت شفاء



 ١١٩    الجنائز على التكبير

   اجلنائز على التكبري
   .أنه كرب أربعًا ومخسًا وستًا وسبعاً  #عن آبائه عن عيل # يف جمموع اإلمام زيد 

أنه كرب عىل شهداء  ÷قد روي يف ذلك روايات عن النبي  :ويف املنتخب

  وسبعًا سبعًا.  ،أحد تسعًا تسعاً 

عىل اجلهر  ÷آل رسول اهللا  أمجع :قال حممد :ويف أمايل أمحد بن عيسى

   ..إلخ.والتكبري عىل اجلنائز بخمس ،والقنوت ،»بسم اهللا الرمحن الرحيم«ـ ب

التكبري عىل اجلنائز مخس أن عىل  ÷أمجع آل رسول اهللا  :ويف األحكام

  من املختار.  اهـ .أنه كان يكرب مخساً  ÷وذكر عن النبي  ،تكبريات

 ،ن زيد بن أرقم يكرب عىل جنائزنا أربعاً كا :وعن عبدالرمحن بن أيب ليىل قال

يكربها) رواه  ÷(كان رسول اهللا  :فقال ،وإنه كرب عىل جنازة مخسًا فسألته

   .من بلوغ املرام اهـمسلم واألربعة 

  :يؤخذ من هنا
 أنه يصح التكبري عىل اجلنائز أربعًا ومخسًا وستًا وسبعًا وأكثر من ذلك. -١
  .عىل القول هبا واعتامدها %إلجامع أهل البيت  ؛أن األوىل من ذلك مخس تكبريات- ٢

؛ فأهل السنة فعله املسلمون أربع تكبريات ومخسفالذي استمر عىل  ،وبعد

  والزيدية يكربون مخسًا.  ،يكربون أربعاً 

   :ويرتجح فعل اخلمس

  .وذلك فضل وفضيلة ،بأن فيها زيادة تكبرية -١
ارك فيكم ما ((إين ت :÷وقد قال الرسول  ،%اختيار أهل البيت  -٢

إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف 

  .اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض))
 ،ملا قدمنا من الرواية من الطرفني ؛وال حرج عىل من ذهب إىل غري ذلك

  واملسألة اجتهادية. 



  الميت على الصالة كيفية    ١٢٠

   امليت على الصالة كيفية
(يبدأ يف التكبرية األوىل باحلمد والثناء عىل اهللا  :#عن عيل  :يف املجموع

ويف الثالثة الدعاء لنفسك  ،÷ويف الثانية الصالة عىل النبي  ،تبارك وتعاىل

ويف اخلامسة  ،وللمؤمنني واملؤمنات، ويف الرابعة الدعاء للميت واالستغفار له

  تكرب ثم تسلم). 

خلف ابن عباس عىل جنازة  صليت :وعن طلحة بن عبداهللا بن عوف قال

  (ليعلموا أهنا سنة)، رواه البخاري.  :فقرأ فاحتة الكتاب فقال

عىل جنازة فحفظت من  ÷صىل رسول اهللا  :وعن عوف ابن مالك قال

ووسع مدخله،  ،وأكرم نزله ،وعافه واعف عنه ،((اللهم اغفر له وارمحه :دعائه

   .سلمرواه م ،.)) إلخ.دواغسله باملاء والثلج والَربَ 

وشاهدنا  ،((اللهم اغفر حلينا وميتنا :يف صالة اجلنازة÷  ومن دعائه

ا فأحيه عىل نَّ أحييته مِ  نْ وذكرنا وأنثانا، اللهم ومَ  ،وصغرينا وكبرينا ،وغائبنا

وال تضلنا  ،ا فتوفه عىل اإليامن، اللهم ال حترمنا أجرهنَّ ومن توفيته مِ  ،اإلسالم

   .بعده))، رواه مسلم واألربعة

  :ؤخذ من هناي
 بيان كيفية الصالة عىل امليت.  -١
 ،ملا فيها من الثناء عىل اهللا تعاىل ؛أن يقرأ بعد التكبرية األوىل فاحتة الكتاب -٢

 ((كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج)).  :وملا جاء
وألن املعهود يف  ،ملا سمعت يف رواية املجموع ÷الصالة عىل النبي  -٣

كام يف تشهد الصالة وتشهد  ،بعد ذكر اهللا ÷ى بذكر النبي نَّ ثَ الرشع أن يُ 

  .وهو كثري ،وكام يف األذان ويف غري ذلك ،اخلطبة
  .ثم الدعاء للميت ،بعد ذلك الدعاء للنفس وللمؤمنني واملؤمنات -٤



 ١٢١    الميت على الصالة كيفية

 :والذي ال بد منه. نعم، وال حرج أن يدعو اهللا ويذكره بني التكبري بغري ما ذكرنا

ينبغي أن يقرصِّ يف الدعاء للمؤمن، وأما أعداء اهللا فال جتوز  وال ،مخس تكبريات

   .ى هلمعَ دْ برشط أن ال يُ  ،الصالة عليهم إال إذا كان يف الصالة عليهم مصلحة

  [من أحكام الميت]

   .وال خالف يف وجوب الصالة عىل امليت يف اجلملة

   .وأنه جيب غسله إال الشهيد

   .ه صدرهاوأن اإلمام يقف وسط اجلنازة أو جتا

   .من ِقبَل رجيل القرب ل الرجُل َخ دْ وأن يُ 

   .÷وأنه يقال إذا وضع امليت يف القرب: بسم اهللا وعىل ملة رسول اهللا 

  الرجل ثالث حثيات يف قرب أخيه.  َي ثِ وأن َحيْ 

فإهنا  ؛((كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها :قال ÷وأن النبي 

   .اآلخرة)) تذكر

وقد  ،وكذلك النعي يف األسواق والطرقات ،ت حمرموأن النوح عىل املي

   .وردت بذلك السنة من كال الفريقني

 ،فروى اخلمسة ؛وإنام اختلفت الرواية يف امليش أمام اجلنازة أو خلفها

وأبا بكر وعمر وهم  ÷عن ابن عمر أنه رأى النبي  ،وصححه ابن حبان

   .يمشون أمام اجلنازة

(إنام  :وقال ،امليش خلف اجلنازة :#عن عيل % وروى أئمة أهل البيت 

  ). هاأنت تابع ولست بمتبوع إال من تقدمها ليحمل

 ،غري أن مذهب أهل البيت أوىل ؛وكل جمتهد مصيب ،وال حرج يف هذا اخلالف

   .فال ينبغي العدول عنه ،ملا جاء فيهم من الكتاب والسنة ؛وبالصحة أحرى

فروى  ؛يف الصالة عليه وإنام اخلالف ،وال خالف أنه ال يغسل الشهيد

   .عليهم لَّ َص وا ومل يُ لُ َس غْ أن قتىل أحد مل يُ  :البخاري وغريه عن جابر



  الكفن في    ١٢٢

  صىل عىل محزة وسائر شهداء أحد.  ÷أن النبي  :وروى أئمة الزيدية

   :والذي يرجح ما ذهبنا إليه

 أن رواية املثبت أوىل بالتقديم من رواية النايف.  -١
 ،ألن الشهادة مل تزده إال فضالً  ؛ن غريهأن الشهيد أوىل بالصالة عليه م -٢

  .وزيادة الفضل ال يمنع من الصالة
  .%بأنه مذهب أهل البيت  ُح جَّ رَ يُ  -٣
 أن الصالة عىل الشهيد أحوط من تركها.  -٤

   الكفن يف
يف ثالثة  ÷(كفنت رسول اهللا  :قال #روى أهل البيت عن عيل 

  تجمل به). وقميص كان ي )١(قحْ ثوبني يامنيني أحدهام َس  :أثواب

يف ثالثة أثواب بيض  ÷(كفن رسول اهللا  :ويف املتفق عليه عن عائشة

  من بلوغ املرام.  اهـليس فيها قميص وال عاممة)  )٣(فُس رْ من كُ  )٢(وليةحُ ُس 

 ،يدخل منه رأس امليت من وسطه ُق رَ وثوب ُخيْ  ،إزار :واملراد بثالثة أثواب

سابغ من فوق ذلك يلف عىل ثم ثوب  ،يغطي ظهره وبطنه، وقد يسمى قميصاً 

   .ويسمى هذا الثوب لفافةامليت لفًا، 

تريد بالقميص الثوب الكبري  :ليس فيها قميص وال عاممة :عائشة وقول

  املعهود لبسه لألحياء ال ما ذكرناه. 

   .هذا ما يظهر يل واهللا أعلم

                                                             
ْحُق: الثوب البايل. متت قاموس.  –) ١(   السَّ

  .إلخ. بلوغ املرام.قرية باليمن يقال هلا سحول بالضم وقيل بفتح السني: منسوبة إىل –) ٢(

  أي قطن.  –) ٣(



 ١٢٣    العصاة على الصالة

  : يؤخذ من ذلك

 أن يكفن امليت يف ثياب بيض.  -١
 ا. وأن تكون ثالثة ال يزاد عليه -٢
 وأن يتوىل غسل امليت وتكفينه أقاربه.  -٣

  العصاة على الصالة

   .وقيل: يصىل عليه ،ال يصىل عليه :وقد اختلف يف الصالة عىل الفاسق فقيل

 :والصالة عىل من قال ،وقد روي يف الصالة عىل كل بر وفاجر :قال البيهقي

  ض. من الرو اهـ .أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف »ال إله إال اهللا«

عن الصالة عىل ولد الزنا واملرجوم  #سألت زيد بن عيل  :ويف املجموع

ووارهم  ،وكفنهم ،(صل عليهم :#فقال  ،واملغرم الذي عليه الدين ،يف الزنا

ىل من تولوهنم إىل اليهود أم فإن مل تفعلوا ذلك فإ فاهللا أوىل هبم، ،يف حفرهتم

  النصارى؟).  إىل

وال عىل من نصب آلل حممد  ،وال القدرية(ال تصل عىل املرجئة  :#وقال 

  اهـحربًا إال أن ال جتد بداً من ذلك). 

أنه كان ال يصيل عىل من حاربه إذا  #وبلغنا عن عيل  :ويف اجلامع الكايف

  . اهـقتل يف حال حماربته إياه 

  الغائب على الصالة
أنه كرب عىل النجايش مخسًا ورفع  ÷وقد ذكر عن النبي  :يف األحكام

  من املختار.  اهـ .ه يف أول تكبريةيدي

نعى النجايش يف اليوم الذي  ÷أن النبي  :ويف املتفق عليه عن أيب هريرة

  .. من بلوغ املرام. .هبم وكرب عليه أربعاً  فوخرج هبم إىل املصىل فص ،مات فيه



  الجنازة صالة في التسليم    ١٢٤

  :يؤخذ من ذلك
 مرشوعية الصالة عىل الغائب.  -١
وهذا النعي هو  ،لصالة عليهجواز اإلعالم بموت امليت من أجل احلضور ل -٢

غري النعي املنهي عنه يف أحاديث أخرى فذلك هو النعي يف األسواق 

  .والطرقات كام كانت تفعله اجلاهلية
إن أبا هريرة أراد أربع تكبريات  :إذا أردنا اجلمع بني الروايتني فيمكننا أن نقول - ٣

  .ع اخلامسةأو أنه مل يسمع إال أربعًا وفاته سام ،سوى تكبرية االفتتاح

   اجلنازة صالة يف التسليم
وغريهم يسلم  ،فأهل البيت يسلمون تسليمتني :أما التسليم يف صالة اجلنازة

   .تسليمة واحدة

سلم تسليمة  ÷وقد روى البيهقي عن أيب هريرة مرفوعًا أن النبي 

وابن عمر وابن عباس وواثلة وجابر  #وروى ذلك أيضًا عن عيل  ،واحدة

  . مة وغريهموأنس وأيب أما

 :وفيه ،وروى أيضًا بسنده إىل عبداهللا بن أيب أوىف أنه سلم عن يمينه وشامله

  يصنع.  ÷إين ال أزيدكم عىل ما رأيت رسول اهللا 

 ÷ (ثالث خالل كان رسول اهللا :وأخرج أيضًا عن عبداهللا بن مسعود قال

 ،الصالة)إحداهن التسليم عىل اجلنازة مثل التسليم يف  :يفعلهن وتركهن الناس

  من الروض.  اهـرواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات  :وذكره يف جممع الزوائد وقال

  

  

۞۞۞۞۞  



 ١٢٥    الزكاة كتاب من

   الزكاة كتاب من
  ((ليس فيام دون مخس أواق من الفضة زكاة)).  :يف األحكام: حديث

ويف عرشين مثقاالً نصف ...(( :÷ويف أمايل أمحد بن عيسى عن النبي 

  ذلك يشء)). وليس فيام دون  ،مثقال

  ((ليس يف أقل من مخس ذود من اإلبل صدقة)).  :ويف املجموع عن عيل #

   .((ليس فيام دون الثالثني من البقر يشء)) :وفيه عنه

  وفيه عنه أيضًا: ((ليس يف أقل من أربعني شاة من الغنم يشء..)). 

((ليس فيام دون مخسة أوساق  :÷ويف أمايل أمحد بن عيسى عن النبي 

  ستون صاعًا. : عام صدقة))، والوسقمن الط

ليس فيام دون مخس أواق من الورق صدقة، وليس فيام (( :ويف مسلم حديث

وليس فيام دون مخسة أوسق من التمر  ،دون مخس ذود من اإلبل صدقة

صدقة)). ((ليس فيام دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة)). كل ذلك يف 

  مسلم اهـ من بلوغ املرام.

وكثري من تفاصيل أبواب الزكاة حمل وفاق إال يف  ،خالفًا فيام ذكرنا وال أعلم

مسائل خمصوصة، منها: وقوع اخلالف فيام عدا الشعري واحلنطة والزبيب والتمر، 

وفيام سواها مام  ،بوجوب الزكاة يف هذه األربعة :وزاد بعضهم: الذرة فقال قوم

  أو بلغ ما يقوم بامئتي درهم.  ،إذا بلغ مخسة أوسق إن كان مكيالً  ،أخرجت األرض

  الزكاة فيام سوى األربعة األصناف مام أخرجت األرض. وقال قوم: ال جتب 

والذي يرجح القول بوجوب الزكاة يف تلك األربعة وفيام سواها مام 

  أخرجت األرض أمور: 

اِت  ﴿ :العمومات الواردة يف األمر بالزكاة، كقوله تعاىل -١
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  الزكاة مصارف    ١٢٦
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حديث: ((عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق))؛ فإن فيه دليالً عىل  -٣

فال خيرج عن العموم إال ما دل  ،أن عمومات الزكاة متناول لغري املنصوص عليه

 الدليل عىل خروجه. 
((من  :÷فقال  ؟إن يل عسالً فام أخرج منها :حديث الذي قال -٤

وسنن البيهقي  ،وصحيح ابن خزيمة ،رش قرب قربة)) رواه املؤيد باهللاع

وغريهم؛ فإن يف ذلك دليالً عىل وجوب الزكاة يف غري  ،وأيب داود ،الكربى

 املنصوص عليه. 

  الزكاة مصارف
وإنام اخلالف يف  ،وال خالف يف ذلك ،مصارفها هم من تضمنتهم اآلية

ال جيوز ألحد أن يأخذ الصدقة وله من تعريف الفقري. فقال اهلادي # وغريه: 

  أي أصناف األموال ما جتب فيه الصدقة.

(ال يأخذ الزكاة من له مخسون  :أنه قال %وروى زيد بن عيل عن عيل 

  درهًام، وال يعطاها من له مخسون درهًام)). 

وإنام يعترب بحال اإلنسان يف  ،للغنى معلوم وقال مالك والشافعي: ال حدَّ 

  اقة.التوسعة والط

وقد ال يغنيه األلف درهم مع ضعف يف نفسه وكثرة عياله اهـ  :قال الشايف

  من الروض.

 ،الغني رشعًا هو الذي تلزمه الزكاة وهو: من يمتلك نصابًا زكوياً  :قلت

أو ثالثون  ،أو مائتا درهم فام فوق ،وذلك إما عرشون مثقاالً من الذهب فام زاد

  من حيصد مخسة أوسق فام فوق. أو  ،أو أربعون من الغنم ،من البقر



 ١٢٧    الزكاة مصارف

وقد يكون الفقري الذي ال تلزمه  ،الذي ال يملك من ذلك نصاباً  :والفقري هو

وذلك بأن يمتلك بيتني أو  ،وإن مل يكن غنيًا رشعاً  ،الزكاة رشعًا غنيًا يف العرف

سة أوسق من كل صنف من ثالثة بيوت ويكون له أرض كبرية ودون مخ

فمثل هذا ال جيوز رصف  ؛البقر والغنم واإلبل املكيالت ودون النصاب من

   .ألنه غني عرفاً  ؛وال جيوز له أخذها ،الزكاة فيه

وقد يكون هناك  ،وهناك حالة قد يكون الرجل فيها غنيًا رشعًا فقريًا عرفاً 

حالة يكون الرجل فيها غنيًا يف نفسه بمعنى أنه مستغن عام يف أيدي الناس كأن 

وقد يكون هناك حالة يكون  ،هم وحرفة يتكسب منهايكون له مثالً عرشة درا

الرجل فيها فقريًا حمتاجًا مع أنه يمتلك نصابًا يصري به غنيًا يف الرشع وذلك كأن 

   .يكون ضعيفًا يف بدنه كثري العول

والعلة التي يأخذ هبا  ،وهاتان احلالتان هام اللتان عناهام مالك والشافعي

فإذا كان للرجل  ؛احلاجة وقلة ذات اليد :هو الفقري الزكاة هي الفقر، والفقر

هكذا قال  ،نصاب رشعي ال يسد حاجته أعطي من الزكاة ما يدفع احلاجة

   .فعي ومالكالشا

وذلك فيام إذا كانت احلاجة هي الزواج  ،ونحن نوافقهام يف بعض األحوال

وكان الزوج يملك نصابًا ال يغطي تكاليف الزواج أعطي الزوج ما يغطي 

  ف الزواج ولو عدة أنصباء. تكالي

وكذلك لو كان الفقري غارمًا وتسديد دينه حيتاج إىل عدة أنصباء أعطي ما 

  يغطي دينه بالغًا ما بلغ. هكذا يف كتب املذهب. 

ما إذا كان الفقري مريضًا حيتاج إىل أن يسافر للمعاجلة فيعطى  :ويلحق بذلك

  ما يغطي حاجته بالغًا ما بلغ. 

  ((ال حتل الصدقة لغني وال لقوي وال لذي مرة سوي)).  :يف املجموع حديث



  الزكاة مصارف    ١٢٨

 :÷ فقال ،أنه أتاه رجل يسأل الصدقة÷ عن رسول اهللا  ،وفيه عن آبائه

أو لذي فقر  ،أو لذي غرم موجع ،لذي دم مفظع :((ال حتل الصدقة إال لثالثة

   .مدقع)) فذكر أنه أحد الثالثة فأعطاه درهامً 

 ،يسأالنه من الصدقة÷ يا رسول اهللا وروى أمحد وغريه أن رجلني أت

((إن شئتام أعطيتكام وال حظ فيها لغني  :فقلب فيهام البرص فرآهام َجِلَدين فقال

  وال لقوي متكسب)). 

قال: ((إن املسألة ال حتل إال ألحد ÷ وروى مسلم وغريه أن رسول اهللا 

 رجل حتمل حاملة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل :ثالثة

 ،أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حتى يصيب قوامًا من عيش

ًا لقد أصابت فالن :من قومهورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا 

فام سواهن املسألة يا قبيصة  املسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، فحلت له فاقة؛

  سحت يأكلها صاحبها سحتًا)) اهـ من بلوغ املرام. 

  ((إنا أهل بيت ال حتل لنا الصدقة)).  :ويف الصحيفة حديث

  إنام هي أوساخ الناس)).  ،((إن الصدقة ال تنبغي آلل حممد :وروى مسلم حديث

   .((وإهنا ال حتل ملحمد وال آلل حممد)) :ويف رواية
  ((موىل القوم منهم وإنا ال حتل لنا الصدقة)).  :وروى أمحد حديث

 :فيقول ،كان يعطي عمر بن اخلطاب÷  وروى مسلم أن رسول اهللا

((خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك  :÷أعط من هو أفقر مني؛ فيقول 

وما ال فال تتبعه نفسك)).  ،من هذا املال وأنت غري مرشف وال سائل فخذه

  بلوغ املرام

((ال حتل الصدقة لغني إال  :حديث :وروى أبو داود وغريه وصححه احلاكم

أو  ،أو غاز يف سبيل اهللا ،أو غارم ،أو رجل اشرتاها بامله ،عليهاخلمسة: لعامل 

  عليه منها فأهدى منها لغني)) ا هـ من بلوغ املرام.  َق دِّ ُص مسكني تُ 



 ١٢٩    فيه زكاة ال الذي المال

  : أن مسألة الصدقة ال حتل ملن يأيت :يؤخذ مام تقدم

 ال حتل للغني.  -١
 ((وال لقوي :لقوله يف احلديث ؛القوي البدن الذي له حرفة يكتسب منها -٢

  .مكتسب)) وهذا مقيد حلديث املجموع
((ال حتل  :÷ويف العلوم عن القاسم بن إبراهيم يف قول رسول اهللا 

  املسألة ال حتل هلام.  :#الصدقة لغني وال لذي مرة سوي)) عنى به 

والسوي: بمعنى الصحيح الذي  ،القوة :((وال ذي مرة سوي)) املرة :قوله

ي الصحيح البدن الذي ليس به علة متنعه بمعنى أن القو ،ليس به مرض وال علة

  من اكتساب املعيشة ال حتل له املسألة. 

  :وحتل لثالثة -٣
Ø الذي يتحمل ديونًا يف اإلصالح بني الناس.  
Ø الذي أصابت ماله جائحة.  
Ø املحتاج حاجة شديدة.  
 وال ملواليهم.  ،وال آلل حممد ÷وال حتل الصدقة ملحمد  -٤
الرجل من غري مسألة ولو كان قويًا إذا  أنه حيل أخذ الصدقة إذا أعطيها -٥

 كان فقريًا. 

  فيه زكاة ال الذي املال
عن اإلبل العوامل تكون يف  ÷(عفا رسول اهللا  :قال #عن عيل 

 ،واخلدم ،واخليل ،والرقيق ،وعن الدور ،املرص، وعن الغنم تكون يف املرص

  رة) رشح التجريد. ما مل يرد به للتجا ؛والزمرد ،واليواقيت ،والكسوة ،والرباذين

  .اهـال خالف أنه ال زكاة يف يشء مام ذكر يف هذا احلديث إال اجلواهر 



  الزكاة فيها تجب التي األصناف بعض    ١٣٠

  :ويؤخذ منه
  .وجوب الزكاة يف أموال التجارة -١
 ،لوجبت الزكاة فيام ذكر ÷يفهم من ذلك أنه لوال عفو رسول اهللا  -٢

 أن الزكاة واجبة يف كل مال إال ما خصه الدليل.  :يؤخذ من ذلكف
 ط لوجوب الزكاة يف اإلبل والغنم أن تكون سائمة. وأنه يشرت -٣
  .وأنه ال زكاة يف املعلوفة -٤

  الزكاة فيها جتب التي األصناف بعض
 ،الصدقة يف عرشة أشياء: يف الذهب ÷فرض رسول اهللا  :يف املجموع

   .والغنم ،والبقر ،واإلبل ،والذرة ،والزبيب ،والتمر ،والشعري ،والرب ،والفضة

الصدقة  ÷مل يفرض رسول اهللا  :هقي عن احلسن قالوأخرج نحوه البي

  .إلخ. .إال يف عرشة أشياء

وقد  ،هذه األصناف هي التي وقع اإلجامع عىل وجوب الزكاة فيها :قلت

واختلف فيام  ،اختلفت الرواية يف الذرة وهذه األصناف هي املنصوص عليها

   .وقد قدمنا ما يدل عىل وجوب الزكاة يف غريها ،سواها

   :هنا فنقول ونزيد

ي املوجودة الزكاة يف تلك األصناف ألهنا كانت ه ÷فرض رسول اهللا 

وكانت اخلرضاوات يف املدينة قليلة جداً ال تبلغ  ،ذاكيف بالد املسلمني حين

   .لقلتها ؛÷نصاب الزكاة فعفا عنها رسول اهللا 

   الزكاة تعجيل
   .(جائز) :فقال ،وقتهاعن تعجيل الزكاة قبل أن حيل  #وسألت زيداً  :يف املجموع

ل من العباس زكاة تعجّ  ÷يف األحكام أن النبي # وروى اهلادي 

   .ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه



 ١٣١    الخضراوات زكاة

ن العباس ريض اهللا عنه سأل (أ :#وروى الرتمذي واحلاكم عن عيل 

  يف تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك).  ÷  النبي

والبيهقي  ،حاب السنن، والدارقطنيوأص ،وأمحد ،وروى نحوه ابن أيب شيبة

  (إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامني).  :وفيه #من حديث عيل 

 يؤخذ من هنا: 
ألن زكاة العباس  ؛جواز تعجيل زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة -١

  .كانت كذلك
  .أن للوايل إذا احتاج للامل أن يطلب تعجيل زكاة التجار لسنة أو سنتني -٢

ألنه مل حيصل سبب  ؛إنه ال يصح تعجيل زكاة ما أخرجت األرض :قالواوقد 

وسبب الوجوب هو احلصاد بخالف زكاة أموال التجارة  ،الوجوب

والذهب والفضة فسبب الوجوب حاصل وهو ملك النصاب وما حول 

  احلول إال رشط. 

  . فيجوز تعجيل زكاة السوائم الثالث حلصول امللك ؛وعىل ما قالوا من التعليل

   اخلضراوات زكاة
  (ليس يف اخلرضاوات صدقة).  :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

   .#وروى ابن أيب شيبة والبيهقي نحوه عن عيل 

وروى البيهقي عن معاذ بن جبل: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد 

   .÷عفا عنه رسول اهللا 

  من العضاة فليس عليها عرش. وروى أيضًا بسنده عن عمر يف الفرسك والرمان إهنا 

واخلرضاوات يراد هبا ما كان مثل القثاء والبطيخ  ،مجع خرضاء :اخلرضاوات

باخلرضاوات  -واهللا أعلم-ولعل وجه التسمية  ،والرمان والفرسك والقصب

 ،مع أن ما جتب عليه الزكاة يكون أخرض هو أهنا تؤكل خرضاء وال تيبس فتدخر

اء بخالف احلبوب والعنب والتمر فإهنا تيبس وإنام ينتفع هبا ما دامت خرض

   .وأعظم ما ينتفع هبا الناس يابسة وتستمر منفعتها رطبة ويابسة ،روتدخ



  الخضراوات زكاة    ١٣٢

لذلك فقد يستدل الذي يقول بأهنا ال جتب الزكاة يف اخلرضاوات بأن حاجة 

الفقراء لسد حاجتهم من الغلة إىل الغلة متعلقة باحلبوب والتمر والزبيب دون 

فهي  ،ألهنا فاكهة يتفكه هبا وليست قوتًا وطعاماً  ؛ت فال حاجة هبم إليهااخلرضاوا

   .وبأهنا ال توجد إال يف بعض فصل من السنة ثم تنقطع ،حينئذ من الفضالت

((ليس  :وحديث ،العمومات كام قدمنا أوجبت الزكاة يف اخلرضاوات :ونحن نقول

   .تها يوم ذاك يف بالد املسلمنيلقل ؛ال زكاة فيها هيف اخلرضاوات صدقة)) يراد به أن
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نعم، يف بعض البلدان التي افتتحها املسلمون فيام بعد ما يكون معظم 

وال  ،من احلبوب إال اآلرزوال يكادون يعرفون  ،زراعتها لآلرز وقصب السكر

   .يعرفون إال خبزه وأكله

فمفهومه أن  ،وبعد، فاحلرص الذي جاء يف الرواية هو من قول الراوي

مل يفرض الزكاة يف غري تلك العرشة األصناف وذلك ال يدل  ÷الرسول 

يف البالد اإلسالمية مزارع  ÷بل مل يكن يف عهده  ،عىل أنه ال زكاة يف غريها

وإن كان من ذلك  ،زيتون ومزارع واسعة من أنواع البطيخ ونحوه ومزارع ،رزآ

  يشء فهو قليل نادر ال يلتفت إليه. 



 ١٣٣    الفطر صدقة

رز ومزارع من أنواع احلبوب األخرى مزارع اآل ÷ولو وجد يف عهده 

لعدم  ؛الزكاة كام أوجب يف الرب والشعري والذرة ÷ألوجب فيه النبي 

   .الفارق بني أنواع احلبوب يف هذا الباب

وطعام يطعم  ،يصري به املرء غنياً  ،حلبوب كلها تشرتك يف أهنا مال يتمولفا

 ،وحيتكر وجيلب ،ويباع فيه ويشرتى ،ويدخله الكيل والوزن ،ويدخر ويقتات

فال وجه للتفريق بني  ،وجيمع ذلك كله اسم الطعام ،ويدخله الغالء والرخص

  القرآنية. ومع دخوهلا يف العمومات  ،احلبوب يف الزكاة مع ما ذكرنا

  الفطر صدقة
((صدقة  :÷قال رسول اهللا  :قال #يف املجموع بسنده عن عيل 

الفطر عىل املرء املسلم خيرجها عن نفسه وعمن هو يف عياله صغريًا كان أو 

أو  ،أو صاعًا من متر ،نصف صاع من بر ،ذكرًا أو أنثى، حراً كان أو عبداً  ،كبرياً 

  صاعًا من شعري)). 

زكاة الفطر صاعًا  ÷فرض رسول اهللا  :عن ابن عمر قال ويف املتفق عليه

والصغري والكبري  ،والذكر واألنثى ،أو صاعًا من شعري عىل العبد واحلر ،من متر

   .وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة ،من املسلمني

   :يؤخذ من ذلك

  .وجوب زكاة الفطر عىل الرجل املسلم وعىل كل من هو يف عياله -١
  .هنا مقدرة بصاع عىل كل فرد من أفراد العولوأ -٢
والذكر  ،واحلر والعبد ،وأنه يستوي الوجوب يف ذلك عىل الصغري والكبري -٣

  .واألنثى إذا كانوا مسلمني خيرجها عنهم منفقهم
واألحوط إخراج صاع  ،قد جيزي نصف صاع من بر حسب رواية املجموع -٤

 كام هو مذهب اهلادي وغريه. 
وقد  ،تها إىل الفطر أن اإلفطار هو السبب يف وجوهباقد يؤخذ من إضاف -٥



  الصيام    ١٣٤

يكون اليوم هو ف ،صدقة يوم الفطر :والتقدير ،يكون الفطر بمعنى اليوم

  .وقت وجوهبا
وظاهر الرواية الثانية أنه جيب تأديتها قبل اخلروج إىل الصالة غري أنه عدل  -٦

ة فهي زكاة ((فمن أداها قبل الصال :ملا جاء يف حديث آخر ؛عن هذا الظاهر

 ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات)).  ،مقبولة
 الوجوب باملرء املسلم. ب عىل الغني والفقري وذلك حيث علقظاهر الرواية أهنا جت - ٧

الفطر وهو يوم  وقد قيل إنه جيوز إخراج صدقة الفطر يف شهر رمضان قبل

   .وذلك ألن الصيام هو سبب وجوب صدقة الفطر ،املذهب

   يامالص
(ملا كان يف أول ليلة من شهر رمضان قام  :قال #يف املجموع عن عيل 

((يا أهيا الناس إن اهللا قد  :فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال ÷رسول اهللا 
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وليس بمحلول حتى  ،كأال وقد وكل اهللا عز وجل بكل شيطان مريد سبعة أمال

أال  ،وأبواب السامء مفتحة من أول ليلة منه إىل آخر ليلة ،ينقيض شهر رمضان

  وإن الدعاء متقبل)). 

 ،وبرز من بيته ،فلام أن كان أول ليلة من العرش األواخر شمر وشد املئزر

يغتسل بني العشائني).  ÷وكان  ،وأحيا الليل كله ،واعتكف العرش األواخر

  . اهـ(كان يعتزل النساء)  :الد: وسألت زيدًا ما معنى شد املئزر؟ قالقال أبو خ

((إذا  :÷قال رسول اهللا  :وأخرج الستة إال أبا داود عن أيب هريرة قال

  وسلسلت الشياطني)).  ،وغلقت أبواب النار ،دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة

رش إذا دخل الع ÷(كان  :وأخرج الستة مجيعًا من حديث عائشة قالت

  وأيقظ أهله).  ،وأحيا ليله ،شد مئزره

  من الروض.  .#وأخرج األصبهاين يف الرتغيب مثل حديث املجموع عن عيل 



 ١٣٥    الصيام

يعتكف العرش األواخر  ÷(كان  :وأخرج البخاري وغريه عن ابن عمر

  من رمضان). 

  : يؤخذ من ذلك

عاىل أنه ينبغي أن يبدأ يف اخلطبة أو ما جيري جمراها من الكالم بحمد اهللا ت -١

 ثم يذكر الغرض املقصود.  ،والثناء عليه
  .أن يكون ذلك من قيام -٢
وأن عىل العلامء أن يبينوا للمسلمني أحكام دينهم وما يلحق هبا مثل أحكام  -٣

وكذلك أحكام احلج  ،أو يف أول دخوله ،الصيام وفضله قبل دخول الشهر

 وسائر رشائع الدين. 
وكذلك  ، ورمحته وعظيم نعمته وبركتهوأن يذكروا ما يف شهر الصيام من فضل اهللا - ٤

  .وذلك ملا فيه من الرتغيب يف العبادة واإلقبال عليها ؛سائر رشائع اإلسالم
((وأبواب السامء مفتحة من أول ليلة إىل آخر ليلة)) يظهر يل واهللا  :قوله -٥

وأن الليل كله  ،أعلم أن ذلك كناية عن قبول اهللا تعاىل ألعامل العباد ودعائهم

فإنام تفتح أبواب السامء يف  ،ابة وقبول يف ليايل رمضان بخالف غريهوقت إج

  .آخر الليل إال ليلة اجلمعة
 لذلك فتستدعي زيادة اهتامم.  ،أن للعرش األواخر من رمضان زيادة فضل -٦
ألن املهتم واملستعد  ؛فهو كناية عن ذلك ،اهتم واستعد :معنى (شمر) - ٧

 :#كام قال زيد  :(شد املئزر) هوومعنى  ،للدخول يف عمل كبري يشمر ثوبه

 :اعتزال النساء بمعنى أنه أقبل عىل العبادة وترك النساء، ومعنى (برز من بيته)

 خرج من بيته للعبادة يف املسجد. 
 استحباب اعتكاف العرش األواخر من رمضان.  -٨
  .إحياء الليل كله يف العرش األواخر بالصالة وتالوة القرآن والذكر والدعاء -٩



  ]الصيام أحكام من[    ١٣٦

ولعل الرس  ،ب الغسل يف كل ليلة من العرش بني املغرب والعشاءاستحبا -١٠

واحلكمة يف ذلك أن اإلنسان إذا اغتسل وتنظف ولبس الثياب النظيفة حيس 

يف نفسه بنشاط وأرحيية وصفاء يف الذهن بخالف الذي حيمل الوسخ يف 

جسمه وثيابه فإنه حيس يف نفسه بقلق وضجر وانغالق يف الفهم وضيق يف 

  .وهذا حمسوس بالوجدان ،الطبع
ينبغي أن حيث اإلنسان أهله يف العرش األواخر عىل العبادة واإلقبال إىل اهللا  -١١

 تعاىل فيوقظهم تلك الليايل. 
وذلك بسبب  ،وإذا قل الرش تزايد اخلري ،أن الرش يقل يف شهر رمضان -١٢

  .تصفيد املردة من الشياطني
 ؛رة اخلري وقلة الرشتفتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار وذلك لكث -١٣

  .فالفتح والغلق كناية عام ذكرنا واهللا أعلم

 الصيام] أحكام [من

   .وال خالف أن الصيام من الفجر إىل الغروب

   .وأنه ينبغي تعجيل اإلفطار وتأخري السحور

   .ال جيوز أن يواصل الصياموأنه 

  ت العدة ثالثني. فإن غم أكمل ،وجيب اإلفطار لرؤيته ،وأنه جيب الصيام لرؤية اهلالل

   .أو عىل ماء ،وأنه يستحب اإلفطار عىل متر

  وأن توقيه للشاب أفضل.  ،وأن التقبيل ونحوه ال يفطر الصائم

   .وأن احلجامة ال تفطر الصائم وكذلك الكحل

  ومن استقاء فعليه القضاء.  ،وأن من ذرعه القيء فال قضاء عليه

   .وأن اإلفطار يف السفر رخصة ويلزم القضاء

  وأنه رخص للشيخ الكبري يف اإلفطار ويطعم عن كل يوم مسكينًا. 

   .لتي يترضر رضيعها أو محلها بالصيام وعليهم القضاءلوأنه رخص للمريض و



 ١٣٧    ]الصيام أحكام من[

   .ال خيل بالصيام اً وأن اإلصباح جنب

   .وكل ذلك صحت به الرواية عند الزيدية وأهل السنة فال نطول بذكرها

قوله يف صيام يوم  #هل البيت عن عيل واختلف يف صيام يوم الشك فروى أ

  (ألن أصوم يومًا من شعبان أحب إيل من أن أفطر يومًا من رمضان).  :الشك

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد  :وذكر البخاري تعليقًا عن عامر بن يارس قال

  وصححه ابن خزيمة وابن حبان.  ،ووصله اخلمسة، ÷عصا أبا القاسم 

هنى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من  ÷النبي ويف اجلامع الكايف أن 

وكذلك قال أمحد بن عيسى وكان  ،مثل ذلك #وعن عيل  ،رمضان أو شعبان

  يصوم الثالثة األشهر. 

كان يصوم شعبان ورمضان  ÷وروى يف األمايل بسنده أن رسول اهللا 

  من الروض.  اهـيفصل بينهام بيوم 

 يؤخذ مام هنا:  :قلت
 لشك بقطع النية أنه من رمضان. أنه حيرم صيام يوم ا -١
يستحب صوم يوم الشك بأن يشرتط يف نية صومه إن كان من رمضان  -٢

 فذاك وإن كان من شعبان فتطوع. 
ويف  ،أن الواجب البقاء عىل األصل املتيقن وال جيوز اخلروج منه بالشك -٣

 ذلك دليل عىل االستصحاب. 
ويف كالم  ، ذكرناال معارضة بني ما روي يف هذا الباب وتفسريها هو كام -٤

(ألن أصوم يومًا من شعبان  :فإن قوله ،ما يدل عىل تفسرينا #أمري املؤمنني 

أحب إيل أن أفطر يومًا من رمضان) يدل عىل أنه اشرتط يف نيته إن كان من 

والروايات األخرى التي  ،وإن كان من رمضان فهو فريضة ،شعبان فهو نافلة

 القطع بصيام يوم الشك أنه من رمضان. فيها النهي يراد هبا أنه ال جيوز 
 أن االحتياط يف حقوق اهللا تعاىل وحقوق اخللق مستحب.  -٥



  ]ناسياً أفطر من[    ١٣٨

  ]ناسياً  أفطر من[
((من أكل أو رشب ناسيًا فليتم صوم ه فإنام أطعمه اهللا وسقاه)) حديث: 

  الطرفان:  رواه

  .أنه ال إثم وال حرج عىل من أفطر ناسياً  -١
وال  ،مسك بقية يومه الذي أفطر فيه ناسياً أن الواجب عىل املفطر ناسيًا أن ي -٢

 جيوز له أن يفطره بسبب أنه قد أفطر ناسيًا. 
وليس يف هذا احلديث ما  ،إنه يلزمه قضاؤه :وقال من أوجب عليه القضاء -٣

 وإنام دل عىل رفع اإلثم ووجوب إتامم صيامه.  ،يدل عىل سقوط القضاء
وإذا أجزأ  ،دليل عىل إجزائه ((فليتم صومه)) :إن قوله :وقال من أسقط القضاء - ٤

 ((فال قضاء عليه وال كفارة)).  :وأن يف بعض روايات احلديث ،سقط القضاء
((فال قضاء عليه)) رواية باملعنى؛ إذا  :ويمكن أن يقال: إن رواية :قلت

  عرفت ذلك فاألحوط هو القول بوجوب القضاء. 

  املستحب الصيام
  صوم يوم عاشوراء: 

فقيل: يا رسول اهللا  ،يوم عاشوراء وأمر بصيامه أنه صام :÷عن النبي 

((فإذا كان العام املقبل  :÷فقال النبي  ،إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى

  وغريهام.  ،ومسلم ،صمنا اليوم التاسع))، رشح التجريد

رشح  ،((تكفري السنة املاضية والباقية)) :يف صيام يوم عرفة ÷وقال 

   .التجريد ومسلم وغريهام

((إهنا أيام  :هنى عن صيام أيام الترشيق وقال ÷أيب سعيد أن النبي وعن 

   .أكل ورشب))



 ١٣٩    المستحب الصيام

  أيام البيض: 

مر أن نصوم أيام البيض: ثالث عرش، كان يأ ÷روي أن رسول اهللا و

   .املؤيد باهللا وأمحد والبيهقي وغريهم .وخامس عرش ،ورابع عرش

ثالثة أيام  ((من كان صائًام من الشهر :قال ÷روي أن رسول اهللا و

  . ))فليصم أيام العرش وأيام البيض

((أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا املحرم، وإن أفضل  :÷وقال 

  الصالة بعد الصالة املكتوبة صالة الليل)) املؤيد باهللا ومسلم وغريهام. 

ويصوم شعبان  ،صوم االثنني واخلميسيكان  ÷وروي أن النبي 

   .يف كتب الفريقنيروي ذلك  ،ويفصله من رمضان بيوم

ورجب  ،((شعبان شهري :#قال لعيل  ÷وروى املؤيد باهللا أن النبي 

  ورمضان شهر اهللا)).  ،شهرك

ورمضان شهر  ،ألنه كان يكثر صيامه ؛÷شعبان هو شهر النبي  :قلت

 ،التي ذكرنا للعلة وال شك يف صحة هذه التسمية ،ألن اهللا تعاىل أمر بصيامه ؛اهللا

   .كان يكثر صيامه #املؤمنني  أما رجب فإن أمري

كان يصوم الثالثة األشهر منهم  # أن كثرياً من أوالد عيل :ويدل عىل ذلك

   .#أمحد بن عيسى وما كانوا يتعمدون صيام تلك الثالثة إال للتأيس بأمري املؤمنني 

((إن أفضل الصيام بعد  :رجب ما روي صيامومام يدل عىل استحباب 

  ) ورجب من األشهر احلرم. رمضان شهر اهللا املحرم)

وليست يف  ،وقد روي عند الفريقني صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان

   .الصحة مثل ما تقدم

وقد  ،والصيام يف اجلملة مستحب ،هذه هي األيام التي يستحب صيامها

وذلك أن يصوم يومًا  #بعض الصحابة إىل صوم داود  ÷أرشد النبي 

   .ويفطر يوماً 



  المستحب الصيام    ١٤٠

حني سئل عن صوم  ÷هنى عن صيام الدهر فقال  ÷إال أن النبي 

  . ((ال صام وال أفطر)) :الدهر

 :÷ ، فقوله÷وخري اهلدي هدي حممد  ،يصوم ويفطر ÷وكان 

  ((ال صام وال أفطر)) حمتمل أن يراد به: 

ال  ÷ألن النبي  ؛وإذا كان كذلك فصيام الدهر حمرم ،الدعاء عىل صائم الدهر - ١

 وعصمته.  ÷ملا عرف من عظيم خلقه  ؛ب ذنبيدعو عىل أحد إال عىل مرتك
اإلخبار عنه بأنه ما صام الصوم الذي يستحق عليه الثواب وال أفطر كي  -٢

((ال  :وهذا مثل ما روي يف اْلُمنْبَّت  ،يسلم من عناء الصيام ومقاساة متاعبه

 أرضًا قطع وال ظهرًا أبقى))، وما كان كذلك فال جيوز الدخول فيه. 
  صوم عرفة يف غري عرفة.  :أنه قالقاسم روي عن اإلمام ال

عرفة يف احلرض يوم أنه كان يكثر صوم  ÷روي عن النبي  :وقال احلسن

  من اجلامع الكايف.  اهـ

رواه اخلمسة إال  .هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة :÷وروي أن النبي 

   .الرتمذي وصححه ابن خزيمة واحلاكم

يف األحكام عن أبيه  # اه اهلاديوال ينبغي التطوع بالصيام يف السفر ملا رو

يعني  :((ليس من الرب الصوم يف السفر)) فقال :÷يف قوله % عن جده 

وهذا احلديث مروي يف رشح التجريد ويف  ،بذلك التطوع وليس بالفريضة

ن من استطاع أن يصوم إ :قال يف احلاج# البخاري وغريهام، إال أن اهلادي 

ولذلك قال بعد روايته عن أبيه  ،ده احلديثولعله مل يصح عن ،يوم عرفة فليصمه

  وإن صح فهو حممول عىل صوم النافلة.  :عن جده



 ١٤١    االعتكاف

  االعتكاف
اعتكف العرش األواخر من شهر  ÷ال خالف عند الطرفني أن النبي 

  وقد قدمنا احلديث يف ذلك.  ،رمضان

 ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل
َ
م
ْ
ِ ا  

َ
ون

ُ
كِف

َ
 
ْ
م
ُ
ت
ْ َ
ن وَأ

ُ
وه ُ ِ ا

َ
ب
ُ
 

َ
اِجدِ َوال

َ
، ]١٨٧[البقرة: ﴾س

وقد روي  ،وال خالف أن املعتكف ال خيرج من املسجد إال حلاجة ال بد منها

  عند الطرفني أنه ال اعتكاف إال بصوم. 

((ليس عىل املعتكف صيام إال أن  :وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفاً 

  من بلوغ املرام.  اهـ ،جيعله عىل نفسه)) رواه الدارقطني واحلاكم. والراجح وقفه

   :إال أن الصحيح أنه ال اعتكاف إال بصوم لوجوه

 ((ال اعتكاف إال بصوم)).  :إجامع الطرفني عىل رواية -١
  .مل يعتكف إال صائامً  ÷أن النبي  -٢
 أن اهللا تعاىل ذكر االعتكاف بني آيات الصيام.  -٣
  .%ألنه مذهب أهل البيت  -٤
أرجح من قول غريه وقوله  ،كام يف املجموع #وألنه مروي عن عيل  -٥

 ألنه باب مدينة العلم واحلق معه. 

  اهلالل رؤية على الشهادة
أن قومًا جاءوه فشهدوا أهنم صاموا لرؤية  #يف املجموع بسنده إىل عيل 

(إنا مل نصم إال ثامنية وعرشين  :#فقال عيل  ،وأهنم قد أمتوا الثالثني ،اهلالل

 وبام فيه من القرآن العظيم ما ودعا باملصحف فأنشدهم باهللافدعا هبم، يومًا) 

وأمر الناس أن خيرجوا من  ،ثم أمر الناس فأفطروا وأمرهم بقضاء يوم ؛كذبوا

أخرجه البخاري يف . اهـوذلك أهنم شهدوا بعد الزوال  ،الغد إىل مصالهم

  وكذلك ابن أيب شيبة.  ،تارخيه عن عيل $



  القدر ليلة    ١٤٢

  :وذلك يدل عىل
 ورمضان.  أنه يعمل بالشهادة يف رؤية هالل شوال -١
 وأنه جيوز حتليف الشهود عند التهمة.  -٢
  .وأنه جيوز التغليظ يف اليمني عند احلاجة -٣
 وأن األصل براءة الذمة وذلك حيث مل يأمرهم إال بقضاء يوم.  -٤
 أن صالة العيد تقىض يف اليوم الثاين.   -٥
  .وأنه قد فات وقتها بالزوال -٦
 وأن أمري املؤمنني مل يكن صام يوم الشك.  -٧
 وال سيام فيام يتعلق بأحكام الدين.  ،نبغي التثبت يف األخباروأنه ي -٨

  القدر ليلة
إِنا ﴿ :ليلة القدر هي إحدى ليايل شهر رمضان الكريم بدليل قوله تعاىل
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وقد توافقت الروايات عىل أهنا يف العرش األواخر من شهر رمضان 

   .وبالتحديد يف األفراد بعد العرشين

ويرجح هذا  ،ليايل شهر رمضان حمتملة كلها ملجيء ليلة القدر فيها :وقد قيل

   .القول ما فيه من احلث عىل قيام ليايل رمضان كلها

عبادة يف العرش األواخر عىل ال ÷إقبال النبي  :ويرجح القول األول

   .مع ما روي عنه يف ذلك ،واالعتكاف ،وإحياء الليل كله فيها ،والتوفر عليها



 ١٤٣    الحج

   احلج
   :حصل االتفاق عىل أكثر أحكام احلج فمن ذلك

  .أنه جيب عىل من استطاع إليه سبيالً  -١
 السبيل الزاد والراحلة.  -٢
  .قبلهاوال حرج عىل من أحرم من  ،أن اإلحرام يكون من املواقيت -٣
 أن وقت اإلحرام باحلج شوال والقعدة وعرش ذي احلجة.  -٤
 ثالثة اإلفراد والتمتع والقران.  أن أنواع احلج -٥
أن املحرم ال يلبس القميص وال العامئم وال الرساويل وال الربانس وال  -٦

وعىل اجلملة فال يلبس  ،اخلفاف وال يلبس من الثياب ما مسه الورس والزعفران

وال يغطي رأسه وال  ،الثياب خميطًا بل يلبس اإلزار والرداء املحرم شيئًا من

 ،وال يتزوج وال يزوج وال خيطب ،وال ينكح زوجته ،وال يقرب الطيب ،قدميه

  .وال يقتل الصيد وال ينفره وال يأكله
يوم  ÷وأن النبي  ،واحلرم س الفواسق يف احللمْ وأنه جيوز له قتل اخلَ 

ثم طاف  ،وكان ذلك أول ما قدم مكة ،روةحج طاف بالبيت وبني الصفاء وامل

   .للزيارة يوم النحر ثم طاف للوداع

وقف يف عرفة يوم التاسع من ذي احلجة من بعد  ÷وال خالف أن النبي 

((احلج  :قال ÷وأن النبي  ،وخرج منها بعد الغروب ،الزوال إىل الغروب

ودفع  ، مزدلفةة وأخر املغرب والعشاء إىل أن صالهام يففعرفة)) ثم بات بمزدل

وبعد  ،وأحل من إحرامه ،ثم رمى اجلمرة الكربى يوم النحر ،منها قبل الرشوق

   .النساءالرمي حيل للحاج كل يشء إال 

وحلق  ،طواف الزيارة يوم النحر ونحر هديه يوم النحر ÷ثم طاف 

ورمى اجلمرات  ،وأضحى طيلة أيام منى ،وبات فيها ،رأسه يف ذلك اليوم

 ،ثم نفر إىل مكة وطاف طواف الوداع ،وم الثاين والثالث والرابعالثالث يف الي

   .÷وقد صح عند الطرفني حديث جابر يف صفة حج النبي 



  الحج    ١٤٤

   .((احلج عرفة)) :ومن األحاديث املشهورة

ـ فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احلج))((ا :وروي ـ قاهلا ثالثاً     .حلج عرفات 

   :يؤخذ من ذلك

  .أعظم مناسك احلجأن الوقوف بعرفة  -١
  .وال خالف أنه ال يتم الوقوف إال باإلحرام

 ،ثم إن املقصود األعظم من احلج هو حج البيت وحج البيت هو الطواف به

 وما اإلحرام والوقوف إال مقدمات له وتسمى هذه املناسك الثالثة أركان احلج. 
كام  والدخول يف حرمة احلج يكون ،واإلحرام هو الدخول يف حرمة احلج

 ،اإلزار والرداء :بالغسل ولبس ثياب احلج ÷ روي من فعل النبي

  .واالمتناع عن حمظورات اإلحرام والنية والتلبية جهراً 
  .أن وقت الوقوف ممتد إىل طلوع فجر النحر يؤخذ من احلديث كام -٢

وبقية مناسك احلج سوى ما ذكرنا هي فروض واجبة جتربها الدماء وتسقط 

للنساء احليَّض يف ترك طواف الوداع  ÷رسول اهللا  وقد رخص .باألعذار

  .ومل يرو أنه أمرهن بجرب ذلك بالدماء ،بال خالف بني الطرفني
ويف  ،وأمرهم أن يرموا يوم النحر ،ورخص لرعاة اإلبل يف ترك املبيت بمنى

   .ثم أن يرموا اليوم الرابع الذي هو يوم النفر ،اليوم الثاين أن يرموا ليومني

ومل يرو أنه أمرهم بجرب ذلك  ،عباس أيضًا يف ترك املبيت بمنىورخص لل

وكل  .ورخص لضعفة أهله ومنهم زوجته سودة يف ترك املرور باملشعر ،بالدماء

ذلك يدل عىل أن مناسك احلج سوى الثالثة األركان تسقط باألعذار من غري أن 

   .جترب بالدم عند قوم وجترب بالدماء عند آخرين

   .وأنه ال حلق عىل النساء وإنام يقرصن ،لق أفضل من التقصريوال خالف أن احل

  وحلق أو تقصري.  ،وسعي ،وطواف ،إحرام :وأن العمرة

   .وأنه ال جيوز للحاج واملعتمر جتاوزها إال بإحرام ،واملواقيت معروفة ال خالف فيها



 ١٤٥    ]بمزدلفة والمبيت بعرفة الوقوف من يجزي ما[

  مبزدلفة] واملبيت بعرفة الوقوف من جيزي [ما
ه املوقف بعرفة مع الناس فأتاها ليالً ثم (من فات :#يف املجموع عن عيل 

   .أدرك الناس يف مجع قبل انرصاف الناس فقد أدرك احلج)

((من شهد صالتنا  :وروى اخلمسة وصححه الرتمذي وابن خزيمة حديث

هذه ـ يعني باملزدلفة ـ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليالً أو 

   .من بلوغ املرام ـاهفقد تم حجه وقىض تفثه))  اً هنار

  :يف هذا احلديث
الدليل عىل ما ذكرناه سابقًا من أن مناسك احلج سوى الثالثة األركان تسقط  - ١

  .ومبيت أكثر الليل فيها ،وقد سقط هنا مجع العشائني يف مزدلفة ،لألعذار
يؤخذ من هنا أنه يشرتط لصحة الوقوف الذي به يصح احلج ويتم أن يدرك  - ٢

يغني عن هذا الرشط الدم  :قلت .فة قبل أن خيرجوا منهاالواقف الناس بمزدل

 ((من ترك نسكًا فعليه دم)).  :وجيرب به هكذا قال العلامء واستدلوا بام روي
أو  ،يؤخذ من هنا أن الواجب املضيق يف مزدلفة هو إدراك صالة الفجر هبا -٣

 ﴿ :ودليل ذلك قوله تعاىل ،إدراك الناس فيها قبل أن ينرصفوا
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وذكر اهللا فيها قبل طلوع  هااملزدلفة قبل رشوق الشمس فإذا دخل هبدخول

  .الشمس فقد أدرك
 ،يؤخذ أيضًا من هنا أن وقت الوقوف بعرفة كل يوم عرفة وكل ليلة النحر - ٤

 ذهب أن وقت الوقوف من بعد زوال الشمس يوم عرفة إىل آخر ليلة النحر. وامل
ومطلق  ،أن الوقوف بعرفة ليس له حد حمدود فيكفي مطلق الوقوف -٥

 الوقوف حيصل بلحظة. 
إنه ال يشرتط إلدراك الوقوف بعرفة إدراك الناس بمزدلفة  :نعم، قد يقال

 ،عفة أهله من مزدلفةقدم ض ÷أن النبي  :ويدل عىل ذلك ،قبل أن ينرصفوا

   .ومل يقف هبم إىل الفجر



  التلبية    ١٤٦

وما يف احلديث املتقدم من الرشط إنام جاء ألن السائل أدرك الناس يف املزدلفة 

   .وحينئذ فال يؤخذ بمفهومه ؛فجاء احلديث مطابقًا للواقع الذي كان عليه السائل

ثًا ـ ((احلج عرفات ـ قاهلا ثال ،((احلج عرفة)) :يؤيد ذلك احلديث املعلوم

   .فمن أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك احلج))

 ،وأن مزدلفة كلها موقف ،وال خالف أن عرفة كلها موقف إال بطن عرنة

   .وأن منى كلها منحر

   التلبية
   :حصل االتفاق عىل

إن احلمد والنعمة  ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،(لبيك اللهم لبيك :أن التلبية -١

  .ال رشيك لك) ،لك وامللك
وقت التلبية من حني حيرم احلاج باحلج إىل أن يرى مجرة العقبة فيقطعها أن  -٢

 عند رمي أول حصاة. 
  .ال حرج أن يزيد امللبي عىل التلبية املذكورة ما شاء من الذكر -٣

   الغري عن احلج
يا رسول اهللا  :÷(إن امرأة من خثعم قالت للنبي  :وعن ابن عباس قال

ركت أيب شيخًا كبرياً ال يستطيع أن يثبت عىل إن فريضة اهللا سبحانه يف احلج أد

  البخاري ومسلم وغريهم.  ،رشح التجريد .((نعم)) :الراحلة أفأحج عنه؟ قال

سمع رجالً يلبي عن  ÷أن رسول اهللا  #ويف املجموع بسنده عن عيل 

فقال له  ،أخ يل :((ومن شربمة؟)) فقال :÷فقال له رسول اهللا  ،شربمة

عن  وإن كنت مل حتج فلبِّ  ،عن شربمة جت فلبِّ ((إن كنت حج :÷النبي 

  . اهـرواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ونفسك)) 



 ١٤٧    الغير عن الحج

عىل أن احلج عن امليت جائز ÷ أمجع آل رسول اهللا  :ويف اجلامع الكايف

  والوصية به جائزة. 

عن  :(من أوىص بحجة كانت ثالث حجج :# ويف املجموع عن عيل

  وعن احلاج).  ،هوعن املوىص إلي ،املويص

إن أمي  :فقالت ÷أن امرأة من جهينة جاءت إىل النبي  :ويف البخاري

 ،((نعم، حجي عنها :نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال

 اهـأرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء)) 

   .من بلوغ املرام

   :يؤخذ من ذلك

  .يابة يف تأدية فريضة احلج للعجزأنه تصح الن -١
  .حد العجز أن ال يثبت عىل الراحلة -٢
  .أنه يصح احلج عن امليت بوصية أو بغري وصية -٣
 وظاهر حديث شربمة أنه يصح احلج عن امليت واحلي بوصية أو بغري وصية.  - ٤
 أن من مل يكن قد حج لنفسه ال يصح أن حيج لغريه.  -٥
 يف إحرام آخر لعذر.  أنه يصح رفض اإلحرام األول والدخول -٦
إذ لو كان يلزم  ؛وال قضاء ما كان أحرم له أوالً  ،أنه ال يلزم دم للرفضو -٧

  .ألن املقام مقام تعليم ؛÷يشء من ذلك لبينه النبي 
ومن  ،هللا تعاىل أو خللقه أنه يلزم الورثة أن يقضوا ما عىل امليت من حقوٍق  -٨

ل ما يويف ما عليه من وظاهر احلديث سواء ترك امليت من املا ،ذلك احلج

  .احلقوق أم ال
  .ظاهر حديث شربمة أنه يلحق امليت ولو من غري الولد -٩

  .ظاهر احلديث األول أهنا جتب االستنابة عىل العاجز إذا كان واجداً للزاد والراحلة - ١٠



  ]الحج في المرأة يخص ما بعض[    ١٤٨

 احلج] يف املرأة خيص ما [بعض

نا ال فمن ه ،وال خالف أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر إال مع ذي رحم حمرم

   .جيب عليها احلج إال إذا حتصلت عىل الزاد والراحلة وأجرة الرحم

 ،وال خالف أن املرأة تلبس من الثياب ما أحبت إال أهنا ال تلبس ما فيه طيب

   .وال تتطيب وال تتنقب وال تلبس القفازين

وال  ،وال ترمل أيضًا يف السعي ،وأن ليس عليها رمل يف الثالثة األشواط األوىل

وأهنا إذا حاضت صح هلا أن  ،وال جيوز هلا أن تزاحم الرجال ،ع صوهتا بالتلبيةترف

   .وأهنا تغتسل إلحرامها ولو كانت حائضاً  ،تفعل املناسك كلها إال الطواف بالبيت

   الصبي حج
بظعن  ÷مر رسول اهللا  :يف أمايل أمحد بن عيسى بسنده عن الباقر قال

فأخرجت صبيًا فرفعت بعضده  من العرب فأدخلت امرأة يدها يف هودج

  ولك أجر)).  ،((نعم :أهلذا حج؟ قال :يا رسول اهللا :وقالت

((من  :لقي ركبًا بالروحاء فقال ÷أن النبي  :روى مسلم عن ابن عباس

((رسول اهللا)) فرفعت إليه  :من أنت؟ قال :املسلمون، فقالوا :القوم؟)) قالوا

  من بلوغ املرام.  اهـولك أجر))  ((نعم، :أهلذا حج؟ قال :امرأة صبيًا فقالت

   :يؤخذ من احلديث

  .أنه يكتب للصبي أعواض ما فعله من احلج وسائر العبادات -١
  .د الصبي عىل العبادة أجر ذلكمعوِّ أنه يكتب لِ  -٢
  .أنه ينبغي تعويد الصبيان عىل أنواع العبادات -٣
 ،وإذا كان حج الصبي معترباً فيجرد عن ثيابه ويلبس ثياب اإلحرام -٤

ويصيل  ،ويطوف بالبيت وهو عىل طهارة ،يغتسل ويتجنب ما يتجنبه املحرمو

  .وما مل يستطعه من ذلك ناب عنه وليه ،ركعتني و..إىل آخر مناسك احلج
  .يؤخذ منه أن الساعي يف اخلري كفاعله -٥



 ١٤٩    والنفساء الحائض حج

جتزيه احلجة نعم، إذا بلغ الصبي ثم استطاع احلج وجب عليه أن حيج وال 

((أيام صبي حج ثم أدركه احللم فعليه أن حيج حجة وذلك ملا روي:  ،األوىل

أنه يشرتط  :أخرى..))، وال خالف يف صحة هذه الرواية فيؤخذ من هذه الرواية

   .لصحة احلج والصالة والصيام وسائر العبادات التكليف الذي هو البلوغ

  والنفساء احلائض حج
تغتسل  أسامء بنت عميس حني نفست بمحمد بن أيب بكر أن ÷أمر النبي 

عائشة وكانت قد حاضت حني وصلت مكة فنهاها  ÷وأمر النبي  ،إلحرامها

  هكذا يف حديث جابر.  ،عن الطواف بالبيت وأمرها أن تفعل املناسك

  اإلحصار
 ،أحرص يوم احلديبية هو وأصحابه عن العمرة ÷ال خالف أن النبي 

 :قال تعاىل فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابالً وقد
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  :يؤخذ من ذلك
  .أنه جيوز للمحرم أن خيرج من إحرامه إذا منعه عدو أو مرض عن احلج أو العمرة - ١
  .يذبح اهلدي يف منى أو يف مكة إن كان حمرماً بعمرة مفردة ال خيرج من إحرامه حتى - ٢
  .أن النحر يقدم عىل احللق يف احلج والعمرة -٣
ولذلك سميت  ؛قد يؤخذ من هنا أنه يلزم قضاء ما خرج منه لإلحصار -٤

((من كرس أو عرج  :عمرة القضاء، ويؤيد هذا حديث :عمرة العام القابل

  .اخلمسة رواه ،فقد حل وعليه احلج من قابل))
ي جِّ ((حِ  :ومن هنا فيكون حديث ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب

  خاصًا بضباعة.  ))واشرتطي أن حميل حيث حبستني



  بالحج النذر في    ١٥٠

  باحلج النذر يف
أتته امرأة  ÷(أن النبي  :%زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن عيل 

 ،وإين لست أطيق ذلك ،إين جعلت عىل نفيس مشيًا إىل بيت اهللا احلرام :فقالت

((فاميش طاقتك واركبي  :قال ،نعم :((أجتدين ما تشخصني به؟)) قالت :قال

   .من رشح التجريد وأصول األحكام اهـواهدي هديًا))  ،إذا مل تطيقي

ت أن متيش إىل رأن أخت عقبة بن عامر نذ :وروى أبو داود يف السنن وغريه

   .أن تركب وهتدي وحتج ÷بيت اهللا احلرام فأمرها النبي 

   :من ذلكيؤخذ 

 أنه ينعقد النذر بامليش إىل بيت اهللا احلرام وإذا انعقد وجب الوفاء به.  -١
  .أن من نذر بامليش إىل بيت اهللا وجب عليه احلج أو العمرة -٢
((هل جتدين ما تشخصني به؟)) يؤخذ منه أن  :هلا ÷سؤال النبي  -٣

د ما يشخص الناذر بامليش إىل بيت اهللا احلرام والناذر باحلج والعمرة إذا مل جي

أن ما أوجبه اإلنسان عىل  :يؤيد ذلك ،به مل جيب عليه امليش وال احلج والعمرة

وما أوجبه اهللا تعاىل ال جيب إال مع  ،نفسه ال يزيد عىل ما أوجبه اهللا تعاىل

  .وجدان الزاد والراحلة
 ثم يركب إذا مل يطق امليش.  ،أن الناذر بامليش جيب عليه أن يميش ما يطيق -٤
 ب أن هيدي هديًا لرتكه بعض امليش الواجب. أنه جي -٥
 أقل اهلدي شاة.  -٦
قد يؤخذ من هنا أن من ترك شيئًا من واجبات احلج والعمرة لعذر فإنه جيب  -٧

 عليه لرتك ذلك دم. 
معناه: أهنا ال تطيق امليش كله أما بعضه فإهنا تطيقه  ،ين لست أطيق ذلكإو :قوهلا - ٨

ولو كانت ال تستطيع  ،تركب بعضاً بأن متيش بعضًا و ÷بدليل جواب النبي 

 أنه ال نذر عىل إنسان فيام ال يملك.  :ملا جاء من ؛امليش مطلقًا ملا وجب عليها



 ١٥١    للحج المرأة سفر

أن الناذر بامليش يركب وجيزيه اهلدي عن الركوب  :الثاين يؤخذ من احلديث -٩

يف امرأة  # سواء أكان الركوب لعذر أم لغري عذر. ويف املجموع عن عيل

(فلرتكب وعليها شاة مكان  :قال ،ة فلم تستطع أن متيشنذرت أن حتج ماشي

وأهنا إذا  ،أنه ال جيوز الركوب إال عند العجز عن امليش :امليش)، يؤخذ منه

 .عجزت عن امليش رأسًا أجزهتا شاة
  .أن امليش إىل بيت اهللا احلرام عبادة -١٠
  .أنه جيوز للنساء والرجال خماطبة بعضهم لبعض عند احلاجة -١١
للمرأة ملا فعلت من  ÷لعبادة مندوب إليه وذلك لتقريره أن النذر با -١٢

 ÷إذ لو كان النذر مكروهًا أو غري جائز أو غري مندوب ملا أقرها  ؛النذر

 عىل ما فعلت من النذر متقربة إىل اهللا تعاىل به. 
 ،أن امليش أفضل من الركوب إذ لو كانا سواًء ألجزأ أحدهام عن اآلخر -١٣

أفتى الذي نذر  ÷أن النبي  :يؤيد ذلك ؛وكذلك لو كان الركوب أفضل

وقد روي فيمن نذر أن  ،أن يصيل يف املسجد األقىص بأن يصيل يف املدينة

وابن عباس  # روي ذلك عن عيل ،يذبح ابنه أنه يلزمه أن يذبح كبشاً 

  .وغريهام كام يف رشح التجريد
فأكثر ما  وعىل هذا ،قلت: قد اشتهر أنه ال نذر يف معصية وكفارته كفارة يمني

   .يلزم من نذر بذبح ولده أن يكفر كفارة يمني

  للحج املرأة سفر
 ،رشح التجريد .((ال تسافر املرأة بريدًا فام فوق إال مع ذي حمرم)) :حديث

سنن  ،املستدرك عىل الصحيحني ،صحيح ابن حبان ،صحيح ابن خزيمة

   .سنن أيب داود ،البيهقي

  وغريهام.  ،البخاري ،ع ذي حمرم)) رشح التجريدإال ميومًا ((ال تسافر املرأة  :وروي

  وغريهم. ،ومسلم ،والبخاري ،((ال تسافر ثالثة أيام)) رشح التجريد :وروي



  العمرة    ١٥٢

   :يؤخذ من ذلك

 أنه ال جيوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغريه إال مع حمرم.  -١
  .أن مسافة الربيد تسمى سفراً  -٢
مسافة ثالثة أيام وال مسافة  فال جيوز هلا أن تسافر ،ال منافاة بني الروايات -٣

 يوم وال بريد إال مع ذي رحم حمرم. 
 أن تسافر أقل من بريد بغري حمرم.  :منه أنه جيوز هلا ؤخذُ يُ  -٤
ونحو  ،أهنا تقرص الصالة يف سفر الربيد فام فوق، ويرتخص الصائم فيفطر -٥

 ذلك من الرخص التي رشعها اهللا تعاىل للمسافر. 

   العمرة
عن آبائه قال: قيل يا رسول اهللا العمرة واجبة مثل  وروى زيد بن عيل #

  ولكن أن تعتمروا خري لكم)). ، احلج؟ قال: ((ال

وروى البيهقي يف سننه الكربى وجممع الزوائد وسنن ابن ماجه: ((احلج 

  جهاد والعمرة تطوع)). 

  : يؤخذ من ذلك

 أن العمرة مندوبة وليست بواجبة كاحلج.  -١
خذ منه أن ثواب احلاج كثواب املجاهد يف تشبيه احلج باجلهاد قد يؤ -٢

 سبيل اهللا، وقد يراد بالتشبيه أن احلج واجب مثل وجوب اجلهاد. 

   املريض عيادة
 :قال ،%عن عيل  ،عن جده ،عن أبيه ،يف املجموع: حدثني زيد بن عيل

فإذا  ،((من مرض ليلة واحدة كفرت عنه ذنوب سنة :÷قال رسول اهللا 

  ياه كام حتات ورق الشجر اليابس يف اليوم العاصف)). عويف املريض حتاتت خطا



 ١٥٣    المريض عيادة في الترغيب

((والذي نفيس بيده ما عىل األرض مسلم يصيبه أذى  :وأخرج مسلم وغريه

فام سواه إال حط اهللا عنه به خطيئاته كام حتط الشجرة ورقها)) ويف معنى ذلك 

  أحاديث كثرية تضمنتها كتب احلديث. 

   :يؤخذ من ذلك

 ذنوب. أن املرض سبب لتكفري ال -١
 مرض ليلة يكفر ذنوب سنة.  -٢
 أنه عند أن يتعاىف املريض من املرض تتحات ذنوبه كام تتحات ورق الشجر.  - ٣

ولكنه سبب وباعث عىل التوبة  ،إن املرض نفسه ال يكفر الذنب :وقد قيل

  أو أن التكفري حيصل بالصرب عىل املرض.  ،والرجوع إىل اهللا

فصغائر الذنوب  ،مكفرًا للذنوب قلت: وال مانع من أن يكون املرض نفسه

فتكفري املرض للذنوب  ،تكفر بعمل كفعل احلسنات وبغري عمل كرتك الكبائر

   .هو كرتك الكبائر

اإليامن،  :إن سبب تكفري الذنب هو جمموع أمرين هام :ويمكن أن يقال

((ما من مسلم يصيبه نصب وال  :واملرض؛ يرشد إىل ذلك حديث املرشد باهللا

وكة يشاكها إال كتب اهللا له حسنة وحميت عنه سيئة))، وكذلك وصب حتى الش

   .حديث مسلم املتقدم

عمل  :أحدهام ،وإذا كان األمر كذلك فتكفري الذنوب وقع بمجموع شيئني

املرض، وحينئذ يستقيم ترتيب تكفري الذنوب وكتب  :وهو اإلسالم، والثاين

  احلسنات عىل مرض املسلم. 

  املريض عيادة يف الرتغيب
قال  :قال %عن عيل  ،عن جده ،عن أبيه ،يف املجموع: حدثني زيد بن عيل

وكان يف خرفة اجلنة  ،((من عاد مريضًا كان له مثل أجره :÷رسول اهللا 

  حتى يرجع)). 

   .((من عاد مريضًا مل يزل يف خرفة اجلنة حتى يرجع)) :ويف مسلم



  ]القبور وزيارة الجنازة وشهود المريض عيادة في[    ١٥٤

  (جناها)). ( :قال ؟وما خرفة اجلنة ،يا رسول اهللا :فقيل :ويف رواية

   :يؤخذ من ذلك

 أنه يكتب للمريض عىل مرضه أجر وثواب.  -١
  .أن عائد املريض يكتب له مثل أجر املريض -٢
  .أن عيادة املريض سبب لدخول اجلنة -٣

فاملريض ال يكتب له األجر والثواب  ،وكل ذلك ال يكتب لصاحبه إال مع التقوى

   .وذلك ملا قدمنا؛ ريضوكذلك عائد امل ،املرض والتقوى :إال بمجموع األمرين

  القبور] وزيارة اجلنازة وشهود املريض عيادة [يف
 ،((عودوا مرضاكم :÷قال رسول اهللا  :قال ،ويف املجموع بالسند املتقدم

  وزوروا قبور موتاكم فإن ذلك يذكركم اآلخرة)).  ،واشهدوا جنائزكم

  اآلخرة)).  ((عودوا املريض واتبعوا اجلنائز تذكركم :وأخرج أمحد وغريه كثري

((فإهنا  :((كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) زاد الرتمذي :ويف مسلم

  تذكر اآلخرة)).

   :يؤخذ من ذلك

وقد جتب زيارته وذلك إذا خيف عليه الضياع  ،استحباب زيارة املريض -١

 غري أن الوجوب يكون عىل الكفاية.  ،واهللكة إذا مل ُيَزر
وقد جيب  ،وهذا أيضًا مستحب ،حتى تدفن حضور اجلنازة واملراد تشييعها -٢

 إذا مل يوجد من يشيعها ويدفنها. 
 زيارة قبور املوتى وهذا أيضًا مستحب.  -٣
((عودوا مرضاكم)) اإلضافة يف مرضاكم تشعر بأن املراد املرىض  :قوله -٤

الذين لكم هبم عالقة وارتباط كاألقارب واجلريان واألصدقاء ونحوهم ممن 

وقد يكون الضمري  ،وصية زائدة عىل أخوة اإلسالمبينه وبني املريض خص

  .ويدخل فيه من ذكرنا دخوالً أولياً  ،للمؤمنني عامة



 ١٥٥    ]القبور ةوزيار الجنازة وشهود المريض عيادة في[

والضمري يف ((جنائزكم)) يراد به أيضًا األقارب واجلريان وأهل املحلة  -٥

تأكد عليهم احلقوق توذلك ألن من ذكرنا  ؛واحلارة واألصدقاء واألصحاب

وقد يكون الضمري عامًا  ،من املؤمننيزيادة تأكيد بالنسبة إىل غريهم 

وإنام دخلوا دخوالً أوليًا ألن  ؛للمؤمنني ويدخل من ذكرنا دخوالً أولياً 

واجلار حق  ،احلقوق عليهم أكثر فالقريب عليه حق القرابة وحق اإلسالم

وهكذا  ،والصديق حق الصداقة وحق اإلسالم اجلوار وحق اإلسالم،

 غريهم ممن ذكرنا. 
(موتاكم)) كام ذكرنا يراد به موتى األقارب واجلريان وأهل املحلة الضمري يف ( - ٦

 وذلك ملا عليهم من زيادة احلق وتأكيده.  ،واألصدقاء واألصحاب ونحوهم
أن يف كل  :فائدة عظيمة وهييف احلديث جيمع الثالث اخلصال املذكورة  -٧

 اآلخرة. بواحد منها عظة وعربة بحال الدنيا وزواهلا وتذكر 
 ،وشهود اجلنازة ،عيادة املريض :أن كل واحد من الثالث التي هي قد ذكرنا -٨

 ألنه القول السائد بني العلامء كام قال يف الروض.  ؛وزيارة القبور مستحب
ما  :يؤيد ذلك ،ل هو الظاهر من الصيغةبد أن يكون األمر للوجوب وال يبع

عيادته  :.. ـ وذكر منها ـ.((حقوق املسلم عىل املسلم ستة :صح من احلديث

  وشهود جنازته إذا مات)).  ،إذا مرض

إنه ال بد من تأديتها أو العفو من صاحبها.  :ويف حديث املرشد باهللا ما معناه

  وتسميتها حقوقًا يقتيض لزوم تأديتها أو العفو منها.

إن األمر باليشء بعد النهي عنه قرينة صارفة عن الوجوب كام يف  :قد قالوا -٩

زيارة القبور فزوروها)) هكذا قال كثري من أهل  ((كنت هنيتكم عن :قوله

  .األصول؛ وعىل هذا فال تكون الزيارة واجبة



  ]المرض من للشفاء أدعية[    ١٥٦

 املرض] من للشفاء [أدعية

 ÷(مرضت فعادين رسول اهللا  :قال #ويف املجموع بسنده عن عيل 

وخروجًا إىل  ،وصربًا عىل بليتك ،اللهم إين أسألك تعجيل عافيتك :((قل :فقال

  فقمت كأنام نشطت من عقال).  ،ك)) فقلتهاترمح

عىل رجل  ÷(دخل رسول اهللا  :قال #وروي يف املجموع أيضًا عن عيل 

 :÷ فقال رسول اهللا ؛يا رسول اهللا ادع يل :من األنصار مريض يعوده فقال

وأسأل اهللا الكبري الكريم)) فقاهلا  ،((قل: أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم

  اهـمن عقال). فقام كأنام أنشط  ،ثالث مرات

 ÷ (كان رسول اهللا :وأخرج ابن حبان يف صحيحه بسنده إىل ابن عباس قال

((أسأل اهللا العظيم رب  :إذا عاد مريضًا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات

  اهـ .العرش العظيم أن يشفيك)) فإن كان يف أجله تأخر عويف من وجعه ذلك

   :يؤخذ من ذلك

  .÷فعل النبي استحباب زيارة املريض وذلك من  -١
وذلك يدل عىل أن الدعاء بالعافية أفضل  ،استحباب دعاء املريض بالعافية -٢

 من التفويض. 
 استحباب الدعاء بالصرب عىل البالء.  -٣
وذلك أن املريض الصابر  ،وكذلك الدعاء باخلروج من املرض إىل الرمحة -٤

 . فهو خيرج إىل مغفرة اهللا ورمحته ،املحتسب خيرج من مرضه مغفورًا له
وهي يف احلديث  ،كام يؤخذ أن لتلك الدعوات رسًا يف الشفاء من املرض -٥

واملفعول فيها حمذوف  ،ويف الثاين تقال ثالث مرات ،األول بدون تكرير

وينبغي  ،أو نحوه، وإنام حذف للعلم به واهللا أعلم ،أن يشفيني :وتقديره

 للمريض أن يذكر املفعول. 



 ١٥٧    النكاح في

الزائر للمريض بذلك الدعاء ويكرره  يف احلديث الثالث استحباب أن يدعو -٦

 سبع مرات. 
يؤخذ مام هنا أن ألسامء اهللا املذكورة فيام هنا وتكريرها إىل ثالث وإىل سبع  -٧

  .يف إجابة الدعاء اً رس

   النكاح يف
 ﴿قال تعاىل: 
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وقد تقدم يف الرضاع  ،اهللا تعاىل هنا املحرمات من النسب والصهر والرضاع ذكر

   .وحرم اهللا تعاىل أيضًا نكاح املطلقة ثالثًا حتى تنكح زوجًا غريه ،أنه كالنسب

ومسلم وغريهام حديث رفاعة حني طلق زوجته #، وقد روى زيد بن عيل 

ي عسيلته ويذوق حتى تذوق ،((أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال :ثالثاً 

  ...عسيلتك)) يعني الزوج الذي تزوج هبا بعد رفاعة

رواه املؤيد باهللا يف  ،لعن املحلِّل واملحلَّل له ÷وروي أن رسول اهللا 

وهذا احلديث من  ،رشح التجريد وأمحد والرتمذي والنسائي وصححه الرتمذي

   .األحاديث املتداولة عىل األلسن

ويرجح  ،ف عىل حتريم نكاح املتعة إال اإلماميةواتفق العلامء من مجيع األطرا

  القول بتحريمها أمور: 

أن اهللا تعاىل فرض لكل من الزوج والزوجة نصيبًا معلومًا إذا مات اآلخر  -١

هكذا  ،ويف نكاح املتعة إذا مات أحد الزوجني فليس للباقي نصيب يف تركته

إذ لو كان  ؛رشعاً وذلك يدل عىل أن نكاح املتعة غري معترب  ،قال أهل املتعة

ومن هنا قال كثري  ،معترباً لذكر اهللا ما ألحد الزوجني من بعد موت اآلخر

 املواريث. إن نكاح املتعة منسوخ بآية  :من العلامء
 ﴿ :قوله تعاىل -٢
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  الكتابية نكاح    ١٥٨

ويف نكاح املتعة ال  ،ويرث منها إذا ماتت ،ملن ترث من زوجها إذا مات

 توارث بني الزوجني عند من يقول به. 
وأقرب شبهًا بالسفاح منه إىل  ،نكاح املتعة متناف مع العفة والصيانة -٣

ىض لبنته أو لقريبته أن تؤجر نفسها أيامًا وَمْن ِمْن أهل املروءة ير ،النكاح

فإذا  ،فإذا انقضت األيام استربأت ارغب يف استئجارهبدراهم معدودة ممن ي

 ت نفسها للوطء من رجل آخر وهكذا!!!استربأت أجر
احلظر واإلباحة  بل إنه إذا تعارض دلييل ؛أن القول بتحريمها هو األحوط -٤

  .ملفسدةملا فيه من دفع ا ؛تعني القول باحلظر

   الكتابية نكاح
 ،ومنعه آخرون ،فأجاز نكاحهن قوم ،وهناك خالف آخر يف نكاح الكتابيات

وا ﴿ :لقوله تعاىل ؛واتفقوا عىل حتريم نكاح الكافرات واملرشكات
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   .وال خالف أن العلة يف حتريم نكاح الكافرة واملرشكة هي الكفر والرشك

  ويرجح القول بالتحريم أمور: 

  .وقد حرم اهللا تعاىل مودة الكافرين ،أن من شأن الزوجية املودة والرمحة بني الزوجني - ١
وقد حكم اهللا تعاىل  ،اإلجامع عىل أنه ال توارث بني أهل ملتني خمتلفتني -٢

 لتوارث بني الزوجني وهذان احلكامن متنافيان. با
وأوجب اهللا تعاىل عىل  ،قد حكم اهللا تعاىل عىل أهل الكتاب بالذلة والصغار -٣

يف الرواية املشهورة  ÷وأوىص النبي  ،الزوج حسن العرشة لزوجته

وذلك يتناىف مع الذلة والصغار املرضوبني  ،الرجال باإلحسان إىل زوجاهتم

  عىل أهل الكتاب.
 ملا فيه من دفع املفسدة.  ؛أنه يرتجح عند تعارض دليل احلظر واإلباحة القول باحلظر - ٤



 ١٥٩    النكاح عقد في والشاهدان الولي

  النكاح عقد يف والشاهدان الويل
   .ي عدلدَ والقول الراجح أنه ال بد يف عقد النكاح من ويل وشاهِ 

((ال  :أنه قال ÷عن النبي  #عن عيل  %وقد روى أئمة أهل البيت 

  )). عدلوشاِهَدي نكاح إال بويل 

   .ويف صحيح ابن حبان وجممع الزوائد وسنن الدارقطني مثله عن عائشة

ن ﴿ :ويؤيد ذلك قوله تعاىل
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ولو مل يكن األمر بأيدهيم ملا  ،فإن اهللا تعاىل هنى يف هذه اآلية األولياء عن عضلهن

   .يهمحسن توجيه اخلطاب إل

 ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل
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   .إىل الرجال

فاألولياء  ،وبعد، فإنكاح األولياء لنسائهم سنة ماضية يف اإلسالم إىل اليوم

  هم الذين يتولون عقود النكاح. 

  حات: واملذهب الراجح أنه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل لعدة مرج

. ابن حبان أنه ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل :أنه روي من غري وجه -١

  .يف صحيحه، جممع الزوائد، سنن البيهقي الكربى، سنن الدارقطني
ومذهب اجلامهري  #بام فيهم أمري املؤمنني  %أنه مذهب أهل البيت  -٢

 من غريهم. 
لٍ ﴿ :أن اهللا تعاىل قال يف الرجعة -٣
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شه   .، وال شك أن ابتداء النكاح أوىل بالشهادة من الرجعة]٢[الطالق: ﴾ا
وروي  ،((أعلنوا النكاح واشهدوا النكاح)) :ما روي من األمر بإعالنه -٤

املستدرك عىل  ،انظر: صحيح ابن حبان ؛هنى عن نكاح الرس ÷أنه 

  الباري. فتح  ،جممع الزوائد ،الصحيحني



  الشغار    ١٦٠

   الشغار
عن  ÷(هنى رسول اهللا  :قال %عن عيل  ،وروى زيد عن آبائه

  الشغار)).  نكاح

((ال شغار  :أنه قال ÷وروى مسلم وغريه عن ابن عمر عن النبي 

  اإلسالم)).  يف

  عن الشغار).  ÷(هنى رسول اهللا  :ويف املتفق عليه من حديث ابن عمر

تفسري الشغار و .يزوجه اآلخر ابنته أن يزوج الرجل ابنته عىل أن :والشغار

   .من كالم نافع

هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل عىل أن  :فقال $ وفرس ذلك زيد بن عيل

  وال مهر لواحدة منهام.  ،يزوجه اآلخر ابنته

   :يؤخذ من ذلك

 وحتريمه.  ،بطالن ما وقع من النكاح كذلك -١
ج ابنته أو أخته إذا زوج الرجل ابنته أو أخته من رجل وهذا الرجل زو -٢

 وليس ذلك شغاراً.  ،الرجل وسميا لكل واحدة مهراً صح النكاحذلك من 

   النكاح يف الرضا
وسنن  ،وسنن البيهقي الكربى ،وروى املؤيد باهللا يف رشح التجريد

 :قال ،عن ابن عمر ،وغريهم ،وسنن ابن ماجه ،وسنن أيب داود ،الدارقطني

هن ثيبات وأبكاراً إذا كرهن ذلك من ينزع النساء من أزواج ÷(كان النبي 

  بعدما يزوجهن آباؤهن وإخواهنن). 

   :يؤخذ من ذلك

فإهنا إذا علمت  ،أن الويل إذا زوج ابنته أو أخته من غري إذهنا أو رضاها -١

 بالعقد وكرهته ومل ترض به أن العقد ينحل ويبطل. 



 ١٦١    النكاح في الرضا

ا تنزع من فإهن ،أهنا إذا مل ترض بالعقد وزفها وليها وهي كارهة ثم مل ترض -٢

 وينحل العقد ويبطل.  ،حتت زوجها
أنه يصح النكاح وإن كانت  ،أهنا إذا رضيت بعدما أدخلت عىل زوجها -٣

  .وهذا يدل عىل صحة النكاح املوقوف ؛كارهة من قبل غري راضية بالعقد
للمرأة من حتت زوجها  ÷أن العلة يف انتزاع النبي  :يؤخذ من هنا -٤

  .لذلك الزوج وإبطال النكاح هي كراهة املرأة
وإذا كانت العلة هي ما ذكرنا فإن املرأة إذا رضيت وأذنت بالنكاح ثم زوجها 

وليها بناًء عىل ذلك اإلذن، ثم بعد دخوهلا عىل زوجها كرهت ونفرت ومل تستطع 

ولكن  ،إن النكاح صحيح :لشدة الكراهة املقام مع زوجها ففي هذه احلال نقول

فإذا تبني له صحة كراهتها  ؛إليه أن ينظر يف األمر الواجب عىل احلاكم إذا ترافعوا

لزوجها ونفرهتا عنه بحيث أهنا ال تستطيع املقام معه فعليه أن يأمر الزوج 

وللزوج أن يطلب من زوجته أن ترد عليه ما أعطاها من املهر تفتدي  ،بطالقها

 ﴿ :وقد قال تعاىل ،بذلك نفسها
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فإن مل يطلق بعد احلبس  ،فإن مترد الزوج عن الطالق حبسه احلاكم حتى يطلق

فإن رأى احلاكم أن احلبس ال ينبغي لسبب من األسباب  ،فسخ احلاكم النكاح

  فسخ النكاح من غري حبس. 

 وإنام قلنا ما قلنا؛ لعدة أمور:
 أعني احلديث املتقدم.  ،.إىل آخره.كان ينزع النساء ÷أن النبي -أ

 ((ال رضر وال رضار يف اإلسالم)).  :احلديث املشهور- ب
 أن الغرض املقصود من نصب احلكام هو رفع التظامل الواقع بني العباد. - ج
انٍ ﴿ :قوله تعاىل- د
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 ﴿ :قوله تعاىل- هـ
ُ
وه

ُ
ِسك
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َ
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ً
َار ِ ، وال شك أن إمساك الرجل ]٢٣١[البقرة: ﴾...ن 

ن عدة ، وقد سمعت علزوجته وهي كارهة له كراهة شديدة من أعظم الرضر

  فرمني بأنفسهن يف ماجل ماء كبري. ،ليتخلصن من أزواجهن ؛نساء قتلن أنفسهن



  المهر    ١٦٢

وهذا إذا كن  ،أنه ال ينبغي لألولياء أن يزوجوا نساءهم إال بإذهنن ورضاهن -٥

ال يبطل من النكاح إال  ÷وذلك من حيث أن النبي  ،بالغات راشدات

  .ما وقع عىل غري الوجه املرشوع
يف ال ينبغي وال جيوز لألب أن يزوج ابنته الصغرية إال إذا غلب يف ظنه أن  -٦

وغلب يف ظنه أهنا ستحمد ذلك  ،زواجها من ذلك الرجل مصلحة كبرية

ا عىل غري ما ذكرنا فال جيوز له أن ج وسرتىض به إذا بلغت رشدها؛ أماالزو

فإن زوجها فسخ احلاكم النكاح إذا ترافعوا إليه وثبت للحاكم أن  ،يزوجها

 أباها زوجها لغري مصلحة عائدة إليها يف احلال واالستقبال. 

   املهر
 ﴿ :قال سبحانه
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 :÷قال رسول اهللا  :قال #عن عيل  %وقد روى أهل البيت 

  يكون املهر أقل من عرشة دراهم)) وهو يف مصنف عبدالرزاق وجممع الزوائد.   ((ال

   .وال حد ألكثره

  متراً.  كفه ن عرشة دراهم ولو ملءاملهر أقل م إنه يصح أن يكون :وقيل

  أمور:  يرتجح به القول األولوالذي 

االتفاق بني مجيع املختلفني عىل أن العرشة الدراهم فام فوقها يصح أن تكون  - ١

 وهو بالصحة أحرى.  ،واألخذ باملتفق عليه أوىل ،مهراً مع اختالفهم فيام دوهنا
  .÷النبي ملا جاء فيهم عن  %وأهل البيت  #أنه مذهب عيل  -٢
فال يستدعي أن ينزل يف  ،أن ملء الكف متراً ونحوه مام يتسامح بمثله يف العادة - ٣
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 ١٦٣    العزل

وهناك آيات أخرى يف شأن املهور فيها أوامر ونواه، وكل ذلك يشري إىل أن 

م أو درمهني ونحو ذلك ال ملء الكف مترًا أو كدرهكألن القليل  ؛املهر مال كثري

وال حتزن الزوجة إذا مل تُعَطه، وال تتحزن  ،يطمع الزوج يف أخذه عىل الزوجة

  الزوج أو غريه.  :وتتحرس إذا أخذه عليها آخذٌ 

هذا، ويصح النكاح ولو مل يذكر املهر يف العقد فإذا دخل الزوج استحقت 

  مثلها.  راملرأة مثل مه

   العزل
(هو الوأد اخلفي فال  :أنه قال يف العزل #ى عن عيل يف أمايل أمحد بن عيس

  تقربوا ذلك). 

وال  ،(ال بأس بالعزل عن األمة :# وفيها أيضًا عن القاسم بن إبراهيم

  بأس بالعزل عن احلرة إال أن يكون منها مناكرة). 

والقرآن  ÷(كنا نعزل عىل عهد رسول اهللا  :ويف املتفق عليه عن جابر

  ينهى عنه لنهانا عنه القرآن).  ولو كان شيئاً  ،ينزل

  فلم ينهنا عنه).  ÷(فبلغ ذلك النبي  :وملسلم

  ((ذلك الوأد اخلفي)).  :قال يف العزل ÷أن رسول اهللا  :وروى مسلم

   :والذي يرجح جواز العزل ،ظاهر الروايات هنا املعارضة :قلت

ٍ ﴿ :أنه ال حرمة للنطفة لقوله تعاىل -١ ِه
َ
اٍء 

َ
 م

ْ
 . [السجدة] ﴾مِن

وأن اإلنسان خلق آخر غري النطفة بدليل قوله  ،أن النطفة ليست إنساناً  -٢
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أن املعلوم أن خلق اإلنسان من جمموع ماء الرجل وماء املرأة ال من ماء الرجل  - ٣

ألن الوأد ال يكون  ؛وحينئذ فامء الرجل وحده ال يتحقق فيه معنى الوأد ،وحده

 واخللق إنام هو من املجموع.  ،عىل سبيل الفرض إال للامء الذي خيلق منه اإلنسان



  دبرها في المرأة إتيان على الوعيد    ١٦٤

  دبرها يف املرأة إتيان على الوعيد
  ((ملعون من أتى امرأة يف دبرها)) أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. 

((ال ينظر اهللا إىل رجل أتى رجالً أو امرأة يف دبرها)) الرتمذي والنسائي 

   .وابن حبان

((ال  :وحديث ،((إتيان النساء يف أعجازهن رشك)) :ويف األحكام حديث

   .ينظر اهللا إىل من أتى امرأة يف دبرها))

ما ذكره اهللا تعاىل عن قوم لوط من التقبيح لعملهم الشاذ  :ؤيد ذلك ويشهد لهي

  والتشنيع عليهم بذلك ثم إنزال العذاب هبم واستئصاهلم وتطهري األرض منهم. 

   النكاح به يفسخ ما
 ،واجلذام ،من اجلنون :(يرد النكاح من أربع :قال #يف املجموع عن عيل 

  والرتق).  ،والربص

  ففرق بينهام.  ،جالً تزوج امرأة فوجدته عذيوطًا فكرهتهأن ر :وفيه

   .وفيه نحو ذلك يف اخليص

  من املختار. اهـوإال فرق بينهام فإن وصل  ،أنه كان يؤجل العنني سنة :وفيه أيضاً 

(أيام  :وروى سعيد بن منصور ومالك وابن أيب شيبة ورجاله ثقات عن عمر

فلها الصداق  ،أو جمنونة أو جمذومةرجل تزوج امرأة فدخل هبا فوجدها برصاء 

  وهو له عىل من غره منها).  ،بمسيسه إياها

فإن مسها  ،(أو هبا قرن فزوجها باخليار :وروى سعيد عن عيل نحوه وزاد

   .فلها املهر بام استحل من فرجها)

(قىض به عمر يف العنني أن يؤجل  :سيب أيضًا قالومن طريق سعيد بن امل

  من بلوغ املرام.  اهـسنة) ورجاله ثقات 



 ١٦٥    النكاح به يفسخ ما

يف امرأة حرة دلس عليها عبد # ويف أمايل أمحد بن عيسى عن عيل 

   .(يفرق بينهام إن شاءت االمرأة) :فتزوجها قال

  أن النكاح يرد أي يفسخ بأمور:  :يؤخذ مام تقدم

 ،وبأن يكون الرجل عذيوطاً  ،باجلنون واجلذام والربص والرتق والقرن -١

وبأن يكون الرجل  ،حال اجلامع أو يرضط الذي يتغوط يف :والعذيوط هو

  .عنينًا أو خصياً 
  .فإن كان عاملًا فال رد وال خيار ،يشرتط أن يكون الراد جاهالً لعيب صاحبه -٢
  .ال يفرق بينهام إال مع الكراهة -٣
  .كماأن التفريق والرد يكون باحل -٤
ال فإن عويف من العنة وإ ،ال حيكم بفسخ نكاح العنني إال بعد إمهاله سنة -٥

 فسخه احلاكم. 
 أن للمفسوخة بأحد العيوب املتقدمة املهر إذا كان قد مسها الزوج.  -٦
 أنه يرجع الزوج باملهر عىل من غره هبا.  -٧
يظهر مام تقدم أن العلة والسبب الذي سوغ الفسخ والرد هو فوات  -٨

االستمتاع املقصود من النكاح وذلك واضح يف القرن والرتق والعنة 

واخليص  ،كل ذلك منفر عن االستمتاع ،جلنون والعذيطةوالربص واجلذام وا

 ال حيصل معه كامل اللذة واالستمتاع. 
 :وبناًء عىل هذا فينبغي أن يلحق هبذا ما ساواه يف علته أو زاد عليه مثال ذلك

فإنه يف  ؛فتنفر عنه وتكرهه لذلك ويتمرد عن طالقها زوجتهأن يقتل الزوج والد 

مثل  #وقد رأيت لإلمام أمحد بن هاشم  ،احلاكم هذه احلال ينبغي أن يفسخه

   .ما ذكرنا من املثال

وقد تنفر الزوجة عن زوجها نفرة عظيمة وتكرهه كراهة شديدة كنفورها عن 

األبرص واألجذم أو أشد فإذا عرف احلاكم بعد املرافعة إليه صدق نفور الزوجة 

   .د فسخ احلاكمفإن متر ،وصدق كراهتها التي ال حتتمل أمر الزوج بالطالق



  مهر تسمية غير من العقد    ١٦٦

ما روي أن  :ويشهد لذلك ،واجلب مثل اخليص أو أبلغ منه فريد به النكاح

أمر ثابت بن قيس بن شامس بطالق زوجته حني شكت إليه  ÷النبي 

   .نفورها وكراهتها لثابت

وذلك ملا يف رواية  ،مفهوم العدد غري معمول به يف رواية املجموع األوىل -٩

وبني اخليص  ،فرق بني العذيوط وزوجته # املجموع األخرى من أن علياً 

 وبني العنني وزوجته.  ،وزوجته
الربص واجلذام واجلنون والعذيطة هذه العيوب يرد هبا النكاح مع  -١٠

 الكراهة سواء أكانت يف الزوج أم يف الزوجة. 
وإن كان قد  ،إذا رد الزوج زوجته قبل أن يمسها فال يشء هلا من املهر -١١

  ملسه إياها.ا املهر فعليه هلمسها 

  مهر تسمية غري من العقد
يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقًا  #يف املجموع بسنده عن عيل 

((هلا املرياث وعليها العدة  :قال ،وقبل أن يدخل هبا ،ثم تويف قبل أن يفرض هلا

  . اهـوال صداق هلا)) 

وروي نحوه عن ابن عمر وزيد يف رشح التجريد وسنن الرتمذي وسنن 

  ومصنف عبدالرزاق.  ،ومصنف ابن أيب شيبة ،لبيهقي الكربىا

لك معقل بن سنان األشجعي أن روى ذ ،إن هلا صداق مثلها :وقيل

أخرجه املؤيد  ؛قىض به يف امرأة يقال هلا بروع بنت واشق ÷اهللا  رسول

وصححه  ،واألربعة ،وأمحد ،وحتفة األحوذي ،هو يف عون املعبودو ،باهللا

   .امعةوحسنه ج ،الرتمذي

   :يؤخذ من ذلك

 أنه يصح النكاح من غري ذكر املهر.  -١
 أنه يصح فرض املهر بعد العقد.  -٢



 ١٦٧    المهر كمال المرأة تستحق متى

أن للمتوىف عنها زوجها قبل أن يدخل هبا وقبل أن يفرض هلا مهراً أن هلا املرياث  - ٣

  .وال صداق هلا ،وعليها العدة يعني عدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرشاً 
كام  # أن أمري املؤمنني :جموع عىل رواية معقل بن سنانوالذي يرجح رواية امل

ال عىل  :يف رشح التجريد جرح معقل بن سنان وقال ال يقبل قول أعرايب بوَّ

   .÷عقبيه عىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

أن االمرأة تستحق املهر بالتسمية فإذا سمى  :والذي يف كتاب اهللا تعاىل :قلت

ت نصفه إال أن يعفون ققها زوجها قبل الدخول استحفإن طل ،هلا املهر استحقته

   .أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

فإن طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يفرض هلا مهرًا مل تستحق شيئًا من املهر 

واملتعة ليست شيئًا مقدراً وإنام هي عىل قدر حالة الزوج  ،وإنام تستحق املتعة
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، وقد قال العلامء يف هذا ]٢٣٦[البقرة: ﴾ا

  إن أقل املتعة أن يكسوها الزوج.  :الباب

رأة تستحق املهر يف غري ما ذكرنا مام يدل ملومل يذكر اهللا تعاىل يف القرآن أن ا

  عىل ما يف املجموع. 

ا لكوهن ؛ووجبت عليها العدة ،فلكوهنا زوجة ؛أما استحقاقها للمرياث- 

   .وال خالف يف هذين احلكمني ،متوىف عنها

  املهر كمال املرأة تستحق مىت
دخل هبا أو مل  ،(من كشف خامر امرأة أو نظر إليها وجب الصداق( :حديث

   .يدخل)) رواه املؤيد باهللا والبيهقي يف سننه والدارقطني يف سننه

وجب عليه (أن من أغلق بابًا أو أرخى سرتًا فقد  :قىض اخللفاء الراشدون

 ،ومصنف عبدالرزاق ،املهر ووجبت العدة) املؤيد باهللا والبيهقي يف سننه

  مصنف ابن أيب شيبة. و



  المهر كمال المرأة تستحق متى    ١٦٨

وعن عيل وعمر أهنام قاال: (إذا أغلق بابًا أو أرخى سرتاً فالصداق هلا كامالً 

  ومصنف ابن أيب شيبة.  ،والبيهقي يف سننه ،وعليها العدة) املؤيد باهللا

مل  :اكم إذا اختلف الزوجان وترافعا إليه فقال الزوجالواجب عىل احل :قلت

ملا أمرت  ؛وال يمكن يف مثل هذا إقامة البينة ،بىل قد فعل :وقالت الزوجة ،أطأها

ظهر من يفالواجب عىل احلاكم أن حيكم بام  ،به الفطرة والدين من السرت

   .وهكذا يف كل ما ال سبيل إىل احلقيقة ،األمارات والقرائن

 ،ثم يغلق الباب عىل الزوجني ،لم املرأة نفسها للزوجسأن ت :ن هيوالقرائ

فإذا حصل ذلك ومل يكن َثّم مانع من الوطء كاحليض والصوم واإلحرام ونحو 

فال تسمع دعوى  ،بل قد فعل :ذلك ثم ادعى الزوج أنه مل يطأها وقالت هي

   .الزوج حلصول مظنات الوطء

  :ويؤخذ مام تقدم
فإنه جيب عىل املرأة أن تعتد إذا  ،قا عىل عدم الوطءأن الزوجني لو تصاد -١

  .وأنه جيب هلا الصداق كامالً  ،طلقها زوجها
املقصود من إغالق الباب أو إرخاء السرت هو حصول اخللوة الكاملة  -٢

فلو اجتمعا يف مكان خال من غري مانع وجبت العدة والصداق  ،بالزوجة

  .وإن مل يكن ثمة باب أو سرت
اب أو أرخى السرت وكان معهام غريهام أو كان مانع كالصوم إذا أغلق الب -٣

  .وال تلزم عدة ،فال يثبت مهر ،واإلحرام واحليض
ألن اهللا تعاىل  ؛وإنام اشرتطنا عدم املانع مع أنه مل يذكر يف الروايات السابقة

وعىل هذا فاملسلم ال  ،حرم الوطء عىل املحرم واحلائض والصائم صيامًا واجباً 

 ،هني عنه يف دين اإلسالم، وحينئذ فالظاهر أن املسلم مل يفعل الوطءيفعل ما 

ويف هذه احلال ال حيكم باملهر والعدة حلصول  ،واإلسالم قرينة عىل أنه مل يفعل

فاخللوة  ،رينة األخرى التي هي إغالق الباب أو إرخاء السرتقما يعارض ال

  حينئذ مل تكن خلوة يف نظر الشارع. 



 ١٦٩    الطالق

   الطالق
(إذا طلق الرجل امرأته  :قال #أمحد بن عيسى بسنده عن عيل  يف أمايل

  ..). .قبل عدهتا عند طهورها يف غري جامع يففليطلقها 

فبلغ ذلك  ،أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض :وفيها بسنده

ثم يطلقها طالق السنة لطهر من غري  ،((مره فلرياجعها :فقال ÷النبي 

(يدعها حتى إذا  :قال ؟د: فسألته ـ أي زيد بن عيل ـ ما معناهجامع)) قال أبو خال

  من املختار.  اهـاعتدي)  :قال هلا وطهرت حاضت

وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض يف عهد رسول  :ويف بلوغ املرام

((مره فلرياجعها ثم  :عن ذلك فقال ÷فسأل عمر رسول اهللا  ÷اهللا 

طهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل ليرتكها حتى تطهر ثم حتيض ثم ت

   .أن يمس، فتلك العدة التي أمر اهللا عز وجل أن تطلق هلا النساء)) متفق عليه

)).  ،((مره فلرياجعها :سلمملويف رواية    ثم ليطلقها طاهرًا أو حامالً

((فردها عيل  :ويف رواية أخرى ،((وحسبت تطليقة)) :وللبخاري يف رواية

  ...)). ومل يرها شيئاً 

وأيب بكر  ÷كان الطالق عىل عهد رسول اهللا  :وعن ابن عباس قال

إن الناس قد استعجلوا  :فقال عمر ،وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة

   .رواه مسلم .فأمضاه عليهم ؛يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم

   :يؤخذ مام تقدم

ن يطلق زوجته فليرتكها حتى حتيض ثم أن طالق السنة أن الرجل إذا أراد أ -١

فإذا طهرت من حيضتها واغتسلت طلقها قبل أن يمسها  ،هاتتطهر من حيض

  .وأن يطلقها تطليقة واحدة ،يف هذا الطهر
  .أن طالق الثالث يف كلمة واحدة ليس إال طالقًا واحداً  -٢
  .أن طالق البدعة حمرم ال جيوز الدخول فيه -٣



  الطالق    ١٧٠

 أن طالق البدعة يقع.  -٤
ثم إذا شاء طالقها  ،طلق طالق البدعة أن يراجع امرأتهيستحب ملن أنه  -٥

 فليطلقها للسنة. 
 وال يشرتط سوى ذلك.  ،أن طالق السنة يف حق احلامل أن يكون الطالق واحدة - ٦

وقد اشتهر عن اإلمام النارص األطروش أنه يذهب إىل أن الطالق  ،هذا

  .البدعي ال يقع وهو مذهب اإلمامية
  : وا إليه أمورويؤيد ما ذهب

((... وال قول وال  :%احلديث الصحيح الذي رواه أئمة أهل البيت  -١

وبمعنى هذا احلديث روى أهل السنة من  ،عمل وال نية إال بإصابة السنة))

  .((كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد)) أو كام قال :حديث عائشة
رشوع الذي أذن الطالق الذي ذكره اهللا تعاىل يف القرآن هو الطالق السني امل -٢

ألنه لو كان املراد  ؛وال كال الطالقني ،اهللا تعاىل فيه ال الطالق البدعي املحرم

  .ولكان مرشوعاً  ،ومل يكن حمرماً  ،كليهام مل يكن البدعي بدعياً 
)) يدل عىل أن فلريجتعها((مره  :يف حديث طالق ابن عمر ÷قوله  -٣

  :الطالق مل يقع وذلك
  .مره بالتوبة وعدم العود إىل مثل ذلكأن الطالق لو كان قد وقع أل ·
أخربه أنه أحق  :÷لو كان املراد الرجعة التي تكون بعد الطالق لقال  ·

  .برد زوجته ما دامت يف العدة
أن الرجعة التي ذكرنا مرشوطة بإرادة اإلصالح وحصول الرغبة يف رجوعها  ·
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 ١٧١    الرجعة

((مره فلريجتعها)) يدل عىل أهنا مل تزل يف حبائله ريض أم  :÷وحينئذ فقوله  ·

  .فاالرجتاع املراد به اللغوي ،.إىل آخر احلديث.إذا أراد طالقها فليرتكها وأنه ،أبى
 :ويف رواية ،فرواية أهنا حسبت طلقة ،تالروايات يف حديث ابن عمر اضطرب ·

لذلك فال يستقيم االحتجاج بام روي أهنا  ؛.إلخ:.أخرىويف  ،ومل يرها شيئاً 

  .حسبت طلقة
والسنن الكربى ورشح معاين اآلثار وروي يف رشح التجريد وصحيح ابن حبان  ·

 ÷فردها إيل رسول اهللا  ،طلقت امرأيت وهي حائض :عن ابن عمر قال

باالرجتاع  ففي هذا دليل عىل ما ذكرنا من أن املراد ؛حتى طلقتها وهي طاهر

 االرجتاع اللغوي. 
والطالق البدعي غري موافق ألمر  ،ما وافق أمر الشارع :حقيقة الصحيح هو ·

  . يكون صحيحاً الشارع فال
 :كام يف رشح التجريد من طريق ابن ضمرية #قد روي عن عيل  :فإن قيل

غري عدة فقد عىص اهللا عىل فمن طلق  ،اهللا تعاىل (الطالق يف العدة عىل ما أمر

   .وأكثر علامء األمة %وفارق امرأته)، وقد ذهب إىل هذا أكثر أئمة أهل البيت 

فال حرج عىل من ذهب إىل غري هذه  ،تهاديةيقال يف اجلواب: املسألة ظنية اج

   .وإما من جهة الداللة ،إما من جهة السند ،واألدلة يف هذا الباب ظنية ،الرواية

   :عدة مؤيدات إليه األكثر ويؤيد ما ذهب

 وأكثر علامء األمة.  ،% أنه قول أكثر األئمة -١
  .أن األخذ به أحوط وأسلم -٢

   الرجعة
أحق بامرأته ما مل تغتسل من آخر  (الرجل :#يف املجموع عن عيل 

مصنف  ،مصنف ابن أيب شيبة ،مسند الشافعي ،حيضتها) سنن البيهقي الكربى

  عبدالرزاق. 



  التحليل    ١٧٢

 :وال خالف أن الرجل أحق برجعة امرأته ما دامت يف العدة لقوله تعاىل
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   .وال خالف يف هذا ،وعىل رجعتها ،أن يشهد عىل طالقها :والسنة

   التحليل
  ل له)). ل واملحلَّ ((لعن رسول اهللا املحلِّ  :قد تقدم يف أول الباب حديث
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  :يؤخذ من هنا
واملراد بالنكاح  ،أن املطلقة ثالثًا ال حتل لزوجها حتى ينكحها زوج آخر -١

  .وال خالف يذكر يف ذلك ،العقد والوطء :هنا
 ،هام الزوج الذي طلق ثالثاً  ،طآ عىل التحليلااللعن متوجه إىل اثنني تو -٢

 والثاين هو الزوج اجلديد. 
طأة بني الشخصني فإنه يكون ابمووحينئذ فام كان من النكاح كذلك أعني  -٣

 وال جيوز الدخول فيه.  ،فال يصح به التحليل ؛حرامًا باطالً 
إذا تزوج الرجل باملرأة املطلقة ثالثًا ويف نيته أن حيلها لزوجها األول من  -٤

  .غري مواطأة فال حرج عليه يف ذلك
  :الصور املحرمة من التحليل -٥
 ا. أن يؤقت النكاح يف العقد بليلة أو نحوه ·
 فإذا حلت فال نكاح.  :أن يقال يف العقد ·
 أن يتواطآ عىل التحليل فقط من غري أن يذكر يف العقد.  ·

  وال جيوز الدخول فيها.  ،فكل هذه الصور حمرمة باطلة ال يقع هبا حتليل



 ١٧٣    الخلع

   اخللع
إذا وضعه  ،أنه قىض أن اخللع جائز #يف رشح األحكام بسنده إىل عيل 

جاز  ؛إين أخاف أال أقيم حدود اهللا فيك :امرأته إذا قالت ،الرجل عىل موضعه

  وال يكون ذلك إال عند سلطان.  ،هلام ما تراضيا عليه

   :نحو هذه الرواية وفيها# ويف العلوم عن عيل 

ال أكرم لك  :أو تقول ،ال أقيم لك حدود اهللا :وذلك أن تقول املرأة لزوجها

 :أو تقول ، أغتسل لك من جنابةوال ،وال أبر لك قسامً  ،وال أطيع لك أمراً  ،نفساً 

  وال أتوضأ للصالة؛ فإذا فعلت ذلك حل له الفدية.  ،ال أغتسل لك من حيضة

 ÷أن امرأة ثابت بن قيس بن شامس أتت النبي  :وروى البخاري

ولكني أكره  ،يا رسول اهللا ثابت بن قيس ما أعيب عليه يف خلق وال دين :فقالت

 :((أتردين عليه حديقته؟)) فقالت :÷ فقال رسول اهللا ،الكفر يف اإلسالم

   .((اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)) :÷فقال رسول اهللا  ،نعم

   :يؤخذ من ذلك

 ((اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)).  :÷لقوله  ؛أن اخللع طالق -١
 أن اخللع ال جيوز إال إذا كانت املرأة ناشزة عن زوجها.  -٢
جل من زوجته الفدية وطلقها عىل فإذا قبل الر ؛فال يصح ،وإذا كان ال جيوز -٣

  .وكان الطالق رجعياً  ،فال حتل له ،ذلك وجب عليه أن يرد الفدية
بمعنى أنه ال يصح للزوج مراجعتها إال بعقد  :طالق اخللع يكون بائناً  -٤

وذلك ألن الزوجة اشرتت طالقها من  ،وبرضا الزوجة ،جديد ومهر جديد

 ت أوىل بنفسها من زوجها.لذلك كان ،، وافتدت نفسها بام دفعتزوجها
 ،إذا بلغت كراهة املرأة لزوجها حدًا ال تقيم معه حدود اهللا يف زوجها -٥

وذلك  ،وجب عىل الزوج أن يطلقها ،وبذلت لزوجها الفدية للخالص منه

 ((اقبل احلديقة وطلقها تطليقة)).  :لثابت ÷لقوله 



  الطالق في كلمات    ١٧٤

  يشرتط إال عندحاكم، غري أنه ينبغي أن احلاكم ال أن اخللع ال يكون إال عند -٦

أما إذا تراضا الزوجان باخللع وبالفدية فال حاجة  ،االختالف بني الزوجني

 إىل احلاكم كالطالق. 

   الطالق يف كلمات
َ يَّ لِ (َخ  :هناك كلامت مروية تستعمل قديًام بمعنى الطالق نحو  ،ةيَّ رِ ة، وب

  ها). ونحو ،وحبلك عىل غاربك ،واحلرام ،والبائن ،ةتَّ والبَ  ،ةلَ تْ والبَ 

أما يف عرصنا فال يعرف الناس هذه األلفاظ وال يستعملوهنا وإنام يستعملون 

اذهبي إىل أهلك فال  :فإذا قالوا ،وال يستعملون شيئًا من الكنايات ،لفظ الطالق

وكذلك  ،وال هلم علم بأن ذلك يستعمل كناية عن الطالق ،يريدون هبا الطالق

   .ما كان مثل ذلك من الكنايات

بذلك  وال يريد ،اختاريني أو اختاري أهلك أو نفسك :ل الزوج لزوجتهوقد يقو

   .وهي أيضاً ال تعرف أن مثل ذلك متليك هلا بطالق نفسها ،أن يملكها الطالق

إنه ال يرتتب عىل مثل هذه األلفاظ يف عرصنا هذا يشء مام  :لذلك فنقول

  يذكر يف كتاب الطالق. 

((إنام األعامل  ،وال عمل إال بنية)) ((ال قول :احلديث الصحيح :ودليل ذلك

وال  ،وعامة الناس ال يريدون الطالق بيشء من تلك الكلامت ،بالنيات))

  يملكون زوجاهتم الطالق بمثل ذلك اللفظ. 

   العدة
وإن كانت  ،ال خالف أن عدة املطلقة ثالثة قروء إن كانت من ذوات األقراء

وإن  ،حيض فعدهتا ثالثة أشهرصغرية مل تبلغ املحيض أو كبرية آيسة من امل

   .كانت حامالً فعدهتا إىل أن تضع كل ما يف بطنها من الولد ولو ساعة

  وعدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعرش ليال. 



 ١٧٥    ]اإلحداد[

   :واختلف فيام إذا كانت املتوىف عنها زوجها حامالً 

بمعنى أهنا ال تنقيض  ،أن عدهتا آخر األجلني #عن عيل % فروى أئمتنا 

فإذا  ؛ووضع احلمل ،ميض أربعة أشهر وعرش :ا حتى حيصل كال األمرينعدهت

   .وهكذا العكساحلمل مضت األربعة والعرش ومل تضع محلها انتظرت إىل أن تضع 

ورووا يف ذلك  ،وذهب كثري من أهل السنة أهنا تنقيض عدهتا بوضع احلمل

   .÷أثرًا عن النبي 

  ويرتجح ما ذهبنا إليه بعدة مرجحات: 

وما ذهبوا إليه  ،#بام فيهم أمري املؤمنني  %مذهب أهل البيت  أنه -١

  .÷ملا ورد فيهم عن النبي  ؛أرجح مام ذهب إليه غريهم
ٍر ﴿ :أن فيه العمل باآليتني أعني قوله تعاىل - ٢
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  .أنه أحوط -٣

  [اإلحداد]
ال تلبس  :أي ،وال خالف أنه جيب عىل املرأة التي تويف زوجها أن حتد عليه

   .وال متس طيباً  ،وال تتزين ،ثياب الزينة

بل جيوز هلا أن تلبس ما شاءت  ؛أما املطلقة رجعيًا فال يلزمها اإلحداد

  الزينة.  من

  إنه ال يلزمها.  :وقيل ،إنه يلزمها اإلحداد :قيل أما املطلقة ثالثًا فقد

  اللعان
ثم حيلف  ،ال خالف أنه يبدأ بالرجل يف اللعان فيحلف أربع شهادات باهللا -١

  .ثم يثنى باملرأة فتحلف كذلك ،اخلامسة كام ذكره اهللا يف القرآن
 ثم يفرق اإلمام أو احلاكم بني املتالعنني فال جيتمعان أبداً.  -٢



  اإليالء    ١٧٦

 يتالعن الزوجان عىل نفي احلمل قبل أن يولد وبعد أن يولد. وأنه يصح أن  -٣
 وال خالف أن من أقر بولد فليس له بعد ذلك أن ينفيه.  -٤

  اإليالء
 ،وال يوقف قبلها ،ال خالف يذكر أنه يوقف املويل بعد األربعة األشهر -١

  .وإما أن يطلقها ،فإذا أوقف ألزمه احلاكم إما أن يرجع إىل زوجته
 أربعة أشهر فليس بإيالء.  ما كان أقل من -٢
 ر عن يمينه. إذا رجع كفَّ  -٣

   الظهار
 من ظاهر من امرأته فال جيوز له أن يقرهبا حتى يكفر.  -١
  .ثم اإلطعام ،ثم الصيام ،فالعتق :الكفارة مرتبة -٢

  الرضاع
تزويج ÷ يف املجموع بسنده إىل عيل # قال: (عرضت عىل رسول اهللا 

أما علمت أن اهللا عز وجل  ،من الرضاعة، يا عيلابنة محزة فقال: ((إهنا ابنة أخي 

  حرم من الرضاع ما حرم من النسب)). 

أريد عىل ابنة محزة ÷ ويف املتفق عليه من حديث ابن عباس: أن النبي 

إهنا ابنة أخي من الرضاع، وحيرم من الرضاع ما حيرم من  ،فقال: ((إهنا ال حتل يل

  النسب)) اهـ.

لذي تزوج فجاءت امرأة فقالت: قد وقد صح عند الطرفني حديث ا

  ، فقال: ((كيف وقد قيل)) ففارقها الرجل..إلخ. ÷أرضعتكام فسأل النبي 

أن تُزوج املرأة ÷ وال خالف عند الطرفني يف صحة النهي عن النبي 

عىل عمتها، وال عىل خالتها، وال عىل ابنة أخيها، وال عىل ابنة أختها ال الصغرى 

  عىل الصغرى. عىل الكربى وال الكربى 



 ١٧٧    الرضاع

  وقد ورد عند الطرفني: ((ال رضاع بعد فطام))، ((ال رضاع بعد فصال)). 

ِ ﴿وقد قال تعاىل: 
ْ َ
م

َ
 ِ  

ُ ُ
ا

َ
 ﴿، وقال سبحانه: ]١٤[لقمان: ﴾َوفِص

ُ
ه
ُ
ل
ْ َ

َو

رًا
ْ
ه

َ
 ش

َ
ون

ُ
ث

َ
ال

َ
 ث
ُ ُ

ا
َ

 ﴿، وقال سبحانه: ]١٥[األحقاف: ﴾َوفِص
ُ
ه

َ
د

َ
ال

ْ
و

َ
 أ

َ
ن

ْ
ِضع

ْ
ر
ُ
 ي

ُ
ات َ ِ ا

َ
و
ْ
ن وَا

 
َ
ة

َ
اع

َ
رض تِم ا

ُ
 ي

ْ
ن

َ
 أ

َ
اد

َ
ر

َ
 أ

ْ
ن

َ
ِم  ِ

ْ َ
ِل

َ
 ِ

ْ َ
ل
ْ
و

َ
  . ]٢٣٣[البقرة: ﴾ح

املؤيد باهللا يف رشح التجريد والبخاري ومسلم عن عائشة: أن أفلح وروى 

أخا أيب القعيس جاء يستأذن عليها بعد احلجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلام 

، فأمرين أن آذن له عيل، وقال: أخربته بالذي صنعت÷ جاء رسول اهللا 

  ((إنه عمك)). 

 يؤخذ مام تقدم: 
 أن حكم الرضاع كحكم النسب من دون استثناء.  -١
 أن مطلق الرضاع قل أم كثر حيرم ما حيرم النسب.  -٢
أن االحتياط يف هذا الباب أعني باب الرضاع والنكاح أمر مشدد فيه  -٣

 ((كيف به وقد قيل)). 
ختني من الرضاعة، وال بني املرأة وعمتها من أنه ال جيوز اجلمع بني األ -٤

ابنة ورضاعة أو نسب، وكذلك املرأة وخالتها، وال املرأة وابنة أخيها، وال 

أختها ال الصغرى عىل الكربى وال الكربى عىل الصغرى، كل ذلك من 

 نسب أو رضاع. 
 أن الرضاع بعد احلولني ال حيرم.  -٥
 ًام للرضيع، و..إلخ. أن زوج املرأة يصري أبًا للرضيع وأخاه ع - ٦

(كان فيام أنزل من القرآن: عرش  وقد روي من طرف أهل السنة عن عائشة: 

÷ رسول اهللا رضعات معلومات حيرمن، ثم نسخن: بخمس معلومات، فتويف 

  وهي فيام يقرأ من القرآن) رواه مسلم. 



  النفقات    ١٧٨

إن ساملًا موىل  ،وعنها، قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول اهللا

حذيفة معنا يف بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: ((أرضعيه حترمي عليه))  أيب

  رواه مسلم. 

  ((ال حترم املصة واملصتان)) رواه مسلم. ÷: وعنها، قالت: قال رسول اهللا 

  هذا، ويرتجح ما ذكرناه سابقًا بأمور: 

 رب إىل الصحة. ألنه أق ؛أنه جممع عىل روايته عند الطرفني واألخذ باملجمع عليه أوىل - ١
 أنه مذهب أهل البيت % وعىل رأسهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب #.  - ٢
فالقرآن قد أطلق الرضاعة ومل يقيدها بخمس وال  ؛يشهد له ظاهر القرآن -٣

 أقل وال أكثر، وأن الرضاعة حوالن ملن أراد أن يتم الرضاعة. 
 ((كيف به وقد قيل)).  ملا فيه من االحتياط، واالحتياط يف هذا الباب مشدد فيه - ٤
لو كان األمر كام ذكرت عائشة لكتبت يف املصحف وقرأها املسلمون،  -٥

 فالواقع هو غري ما ذكرت عائشة. 
ال يدل عىل أن  ؛وعىل فرض صحة الرواية فقوهلا: مخس معلومات حيرمن -٦

أقل من مخس ال حيرم إال باملفهوم؛ وقد اختلف العلامء يف العمل باملفهوم، 

ل مل به، ومنهم من ال يعتربه، ثم إنه اختلف العاملون به هفمنهم من ع

ومن هنا كان العمل عىل اإلطالقات  يصح التخصيص والتقييد به أم ال؟

فحديث عائشة وإن صح سنده  ؛املعلومة بالقرآن وبالسنة املجمع عليها أوىل

 عند أهل السنة فقد ضعف يف متنه من عدة وجوه تؤخذ مام سبق. 

   النفقات
   :الزوجة نفقة

.إىل أن .((استوصوا بالنساء خرياً  :يوم النحرمنى يف  ÷من خطبة النبي 

وهذا احلديث مشهور  ،وهلن عليكم من احلق نفقتهن وكسوهتن باملعروف)) :قال

 ﴿ :وقد قال تعاىل ،عند الطرفني
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 ١٧٩    المؤسر قريبه على المعسر نفقة باب من
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   :يؤخذ من ذلك

 واحتامل أذاها.  ،أنه جيب اإلحسان إىل الزوجة -١
  .هلا عىل الزوج نفقتها وكسوهتا أنه جيب -٢
 هذا هو ظاهر العموم.  ،صاحلة للجامع أم ال ،أنه جيب هلا ذلك صغرية أم كبرية - ٣
وإنام ذلك عىل حسب ما يتعارف  ،ليس للنفقة والكسوة حد حمدود -٤

 ،والفقراء عىل حسب ما يتعارفون ،الناس عليه، فاألغنياء هلم عرف

 ألزمان. وخيتلف ذلك بحسب اختالف البلدان وا
فلها ما للزوجة من النفقة  ،املطلقة رجعيًا هي يف احلكم كالزوجة -٥

 والكسوة ما دامت يف العدة. 
من أجل أهنا حمبوسة من أجل  ،املطلقة ثالثًا تستحق النفقة والكسوة -٦

وملا يف حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه املؤيد  ،زوجها الذي طلقها

  .املتاع باملعروف ÷النبي فقد أوجب هلا  ،باهللا ومسلم وغريهام
أن زوجها أرسل هلا  :وفيها ،وقد روي حديث فاطمة بنت قيس عىل صور

 :÷وقال هلا النبي  ،فلم حيكم هلا هبا ؛وطلبت زيادة ،بنفقة وأهنا سخطتها

  ((ولكن متاع باملعروف)). 

  سرؤامل قريبه على املعسر نفقة باب من
((أنت  :ماجه وغريها حديثيف رشح التجريد وصحيح ابن حبان وسنن ابن 

ا﴿ :وقال تعاىل ،ومالك ألبيك))
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  : يؤخذ من ذلك

وأن  ،أن األب إذا كان معرساً وكان ابنه مؤرساً أن له أن يأكل من مال ابنه -١

يبيت االبن الغني إذ ليس من اإلحسان أن ؛ عىل االبن أن ينفق عليه ويكسوه

إذ ؛ وكذلك األم هلا ما لألب باألوىل ،ويبيت األب الفقري جائعاً  ،شبعاناً 

 حقها عىل االبن أعظم. 



  المؤسر قريبه على المعسر نفقة باب من    ١٨٠

 وسواء أكان الولد صغرياً أم كبرياً.  ،وسواء أكان الوالدان مسلمني أم كافرين - ٢
واألقرب  ،وتلزم نفقة الطفل عىل أبيه فإن مل يكن له أب فعىل األقرب إليه -٣

  .هو الذي يرثه إن مات إليه
 :أن اهللا تعاىل أمر أولياء الطفل بإيتاء األجرة ملرضعته يف قوله تعاىل :ودليل ذلك
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  . [الطالق] ﴾..ٍة مِن

وقد كان  ،متقرر يف الفطرة من قبل نزول الرشائع أمر هذا، والنفقة عىل األوالد

 ،املرشكون يقتلون أوالدهم خشية الفقر وأن ال جيدوا ما ينفقونه عليهم

 ﴿ :فقال سبحانه ،اهللا عن ذلك فنهاهم
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وكذلك جتب نفقة األقارب من األخوة واألخوات واألعامم والعامت وأبناء  -٤

 ﴿ :لقوله تعاىل ؛اإلخوة و..إلخ
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وأوالده وليس من اإلحسان أن يبيت الرجل هو  ،وذلك عىل حسب اإلرث

  .شابعني ويبيت أخوه وأوالده خامص البطون جائعني
 ﴿ :وقد قال تعاىل حني ذكر النفقة عىل الرضيع
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 ،يعني أن عىل وارث الرضيع من احلق مثل ما عىل األب من احلق للرضيع

   :وذلك يدل عىل

 ب اإلرث. أن النفقة عىل القريب تلزم عىل حس -١
 ويدل عىل أصل نفقة األقارب بعضهم عىل بعض.  -٢
وقد يؤخذ من هنا أنه جيب عىل األب إن كان أو عىل الوارث نفقة  -٣

  .وهو املذهب ،ولو كان الطفل غنياً  ،الطفل ومؤن حضانته



 ١٨١    الحضانة

   احلضانة
 :وقد قال تعاىل ،ال خالف أن األم أوىل بحضانة ولدها إن مل تتزوج -
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  :يؤخذ منهف -
  .وهذا معنى أهنا أوىل بحضانته ،أنه ال جيوز لألب أن يوله األم بأخذ ولدها -١
  .أن ال يرضها بنقص النفقة -٢
  .أم األم نّ ُهبُ وأقرَ  ،ألهنن أمهات؛ أن اجلدات أوىل باحلضانة من األب -٣

   :((إنام اخلالة أم)) وغريهام: ،والبخاري ،ويف حديث أخرجه املؤيد باهللا

فإذا انقطع هؤالء  ؛أن اخلالة أوىل باحلضانة من األب :يؤخذ من ذلكف

فإذا عدم هؤالء فاألوىل به األحنى عليه  ،فاألب أوىل باحلضانة ممن سواه

   .واألشفق به من القرابة

واحلد الذي تكون به األم أوىل بحضانة ولدها هو ما دام الولد حمتاجًا إىل 

فإذا استغنى بنفسه يف مأكله ومرشبه وملبسه ونومه وقضاء  ،واحلضانةالرعاية 

هذا ما  ؛واألم أوىل باألنثى ،حوائجه الالئقة به كان األب حينئذ أوىل بالذكر

   .تقيض به املصلحة وحتتمه

وذلك أن الذكر حني يستغني بنفسه فيام ذكرنا وذلك يف السبع السنني من 

وهذه املرحلة هي  ،السبع الثانية من عمره عمره يف العادة يكون قد دخل يف

فيتمرن مع  ،وجماله أوسع ،مرحلة التعليم واألب أقدر عىل تعليم ولده من األم

ومعامل  ،ويعلمه معامل القراءة والكتابة ،األب عىل الزراعة أو الصناعة أو التجارة

   .دينه و..إلخ

وال رضورة هبا إىل  ،اعةأما األنثى فال حتتاج إىل تعلم الزراعة والتجارة والصن

والتمرن عىل  ،والنظافة ،والذي حتتاجه هو علم صناعة الطعام ،تعلم القراءة والكتابة

وكل ذلك  ،و..إلخ مع زوجها إذا تزوجت ومع أقربائه ثم تثقيفها كيف تتعامل ،ذلك

  .به أجدر؛ فمن هنا كانت األم أوىل ببنتها إىل أن تتزوج البنتو ،أقدرفيه األم 



  الحضانة    ١٨٢

أو ارتدت عن  ،أو ُجنّت ،لك من أجل املصلحة فإذا تزوجت األموكل ذ

ألنه ال مصلحة  ؛أو أصيبت بمرض شديد أو معدي انتقلت أولويتها ،اإلسالم

ومصلحة الطفل مع  ،الشتغاهلا عن ولدها بالزوج ؛لولدها حينئذ يف البقاء معها

ه يف وتدخل ،واملرتدة ستفسد أخالق ولدها ،املجنون منتفية وخطره أعظم

وذلك من أعظم املفاسد، واملريضة تكون مشغولة عن ولدها بمرضها،  ،ديانتها

   .فال مصلحة له حينئذ يف البقاء معها ،مع ما خيشى عليه من عدوى املرض

  

  
۞۞۞۞۞  

  



 ١٨٣    الفهرس

 الفهرس
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  ١٦  ...........................................................  [حديث االستيقاظ]

  ١٦  ................................................................  [رطوبة الكافر]

  ١٧  ........................................................................ األبوال

  ١٨  ..................................................  [الغائط والقيء واملني والدم]

  ١٩  .........................................................................[امليتة]

  ٢٠  ......................................................................  ماء البحر

  ٢٠  .............................................................  آداب قضاء احلاجة

  ٢٢  .......................................................................  الوضوء

  ٢٢  .....................................................................  االستنجاء

  ٢٢  .........................................................................يف النية

  ٢٣  ........................................................................  التسمية

  ٢٣  .........................................................  املضمضة واالستنشاق

  ٢٤  ........................................................................  الرتتيب

  ٢٥  .............................................................  مستحبات الوضوء

  ٢٥  ...............................................................  نواقض الوضوء

  ٢٦  .........................................................................  الغسل

  ٢٧  .................................................................  [صفة الغسل]

  ٢٨  ...................................................................  فائدة صحية

  ٢٨  .........................................................................  ة:فائد

  ٢٨  ...................................................................  غسل اجلمعة



  الفهرس    ١٨٤

  ٣٠  .........................................................................  التيمم

  ٣١  ................................................................  [أعضاء التيمم]

  ٣١  ............................................  [ال يصىل بالتيمم إال فريضة واحدة]

  ٣٢  .........................................................................  فائدة:

  ٣٣  ........................................................................  احليض

  ٣٣  ...................................................................  االستحاضة

  ٣٥  ..........................................................  [من أحكام احلائض]

  ٣٦  ........................................................................ النفاس

  ٣٧  .................................................................. كتاب الصالة

  ٣٨  ................................................................  األذان واإلقامة

  ٣٩  ...............................................................  [من الذي يقيم]

  ٣٩  ...................................................  [من أحكام األذان واإلقامة]

  ٤٠  ................................................................  [باب األوقات]

  ٤١  ............................................................  اجلمع بني الصالتني

  ٤٢  ................................................  [امتداد الوقت إىل ما يسع ركعة]

  ٤٢  ...........................................................  [األوقات املكروهة]

  ٤٣  ...............................................  [ينقسم وقت الصالة إىل قسمني]

  ٤٤  ...............................................................  من أذكار الصالة

  ٤٥  ................................................................  استفتاح الصالة

  ٤٥  ..............................................................  القراءة يف الصالة

  ٤٦  ........................................................ اجلهر بالقراءة والرس هبا

  ٤٧  ............................................... [التسبيح يف الركعتني األخريتني]

  ٤٧  ....................................  آن الصالةقراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف قر

  ٤٩  .........................................................................  التأمني

  ٤٩  ....................................................................  تكبري النقل

  ٤٩  .......................................................................  السجود



 ١٨٥    الفهرس

  ٥٠  ...............................................................  واجبات الصالة

  ٥١  ...................................................................  سرتة املصيل

  ٥٢  .............................................................  اخلشوع يف الصالة

  ٥٤  ........................................................................  القنوت

  ٥٦  ........................................................................  التشهد

د أمري املؤمنني $]   ٥٧  ......................................................[َتَشهُّ

د ابن مسعود $]   ٥٧  .......................................................  [َتَشهُّ

  ٥٨  .......................................................... [يف النصب والفرش]

  ٥٨  .............................................  [الصالة عىل حممد وآله يف الصالة]

  ٥٩  ........................................................................  التسليم

  ٦٠  ..............................................................  مسنونات الصالة

  ٦١  ...................................................................  صالة العليل

  ٦٢  ...........................................................  يف الذكر بعد الصالة

  ٦٣  ................................................................  يف فضل الصالة

  ٦٤  ..........................................................................  الضم

  ٦٤  ..................................................................  صالة اجلامعة

  ٦٧  ...............................................................  من صالة اجلامعة

  ٦٩  ............................................................  إعادة الصالة جامعة

  ٧٠  ......................................................  لتخفيف يف صالة اجلامعةا

  ٧١  ...........................................................  األحق بإمامة الصالة

  ٧٢  ...................................................................  عدالة اإلمام

  ٧٤  ..................................................  النهي عن القراءة خلف اإلمام

  ٧٥  ........................................... وقوف الرجل وحده خلف الصفوف

  ٧٦  ......................................................................  يف اجلامعة

  ٧٧  ......................................................................  يف اجلامعة

  ٧٨  ......................................................................  يف الصالة



  الفهرس    ١٨٦

  ٧٩  .............................................................يف الفتح عىل اإلمام

  ٨٠  .................................................  إمامة الصالة واالستخالف من

  ٨١  ..............................................................  [يف االستخالف]

  ٨٢  ...............................................................  يف سجود السهو

  ٨٣  ...............................  لركعتني بعد املغرب والركعتني قبل صالة الفجرا

  ٨٥  .................................................................... صالة الليل

  ٨٦  ........................................................................  النوافل

  ٨٧  ..................................................................  بعض النوافل

  ٨٧  .................................................................  صالة الضحى

  ٨٩  ............................................................  التطوع عىل الراحلة

  ٩٠  .................................................................  التالوةسجود 

  ٩٢  ...........................................  املحافظة عىل الصالة والعناية بإقامتها

  ٩٣  ...........................................................  من باب صالة السفر

  ٩٥  ................................................................  من صالة السفر

  ٩٦  ..............................................................  اللباس يف الصالة

  ٩٧  ......................................................  املواطن التي ال يصىل فيها

  ٩٩  ...............................................................  يف صالة املريض

  ١٠٠  ...........................................................  وقت صالة اجلمعة

  ١٠١  ...................................................  قراءة الصالة يف يوم اجلمعة

  ١٠٢  ................................................................  خطبتا اجلمعة

  ١٠٢  ....................................................  وجوب السعي إىل اجلمعة

  ١٠٣  ..........................................................  اإلنصات للخطبتني

  ١٠٥  ............................................................  اجتامع مجعة وعيد

  ١٠٦  ..............................................................  من صالة السفر

  ١٠٧  ................................................................  صالة اخلوف

  ١٠٨  ...............................................................  صالة العيدين



 ١٨٧    الفهرس

  ١١٠  ..............................................................  صالة الكسوف

  ١١٢  .............................................................  صالة االستسقاء

  ١١٤  .................................................................ساجدباب امل

  ١١٥  ...........................................  [يف البيع وإنشاد الضالة يف املسجد]

  ١١٧  ..............................................  [النهي عن اختاذ القبور مساجد]

  ١١٧  .......................................................................  اجلنائز

  ١١٨  ..............................................................  اللحد والرضح

  ١١٨  .............................................................  كلمة اإلخالص

  ١١٩  ...........................................................  التكبري عىل اجلنائز

  ١٢٠  .......................................................كيفية الصالة عىل امليت

  ١٢١  ...........................................................  [من أحكام امليت]

  ١٢٢  ....................................................................  يف الكفن

  ١٢٣  ...........................................................الصالة عىل العصاة

  ١٢٣  ..........................................................  الصالة عىل الغائب

  ١٢٤  ......................................................  التسليم يف صالة اجلنازة

  ١٢٥  ..............................................................  من كتاب الزكاة

  ١٢٦  ..............................................................  مصارف الزكاة

  ١٢٩  ........................................................  املال الذي ال زكاة فيه

  ١٣٠  .........................................  بعض األصناف التي جتب فيها الزكاة

  ١٣٠  ................................................................  تعجيل الزكاة

  ١٣١  ............................................................  زكاة اخلرضاوات

  ١٣٣  .................................................................  صدقة الفطر

  ١٣٤  .......................................................................الصيام

  ١٣٦  .........................................................  [من أحكام الصيام]

  ١٣٨  ............................................................. [من أفطر ناسيًا]

  ١٣٨  .............................................................  الصيام املستحب



  الفهرس    ١٨٨

  ١٣٨  ..........................................................  م يوم عاشوراء:صو

  ١٣٩  ..................................................................  أيام البيض:

  ١٤١  ...................................................................  االعتكاف

  ١٤١  ......................................................اهلالل الشهادة عىل رؤية

  ١٤٢  ....................................................................  ليلة القدر

  ١٤٣  ........................................................................  احلج

  ١٤٥  .................................بيت بمزدلفة][ما جيزي من الوقوف بعرفة وامل

  ١٤٦  .......................................................................  التلبية

  ١٤٦  ............................................................... احلج عن الغري

  ١٤٨  ...............................................  أة يف احلج][بعض ما خيص املر

  ١٤٨  ..................................................................  حج الصبي

  ١٤٩  ........................................................  حج احلائض والنفساء

  ١٤٩  .................................................................... اإلحصار

  ١٥٠  ...............................................................  يف النذر باحلج

  ١٥١  ............................................................. سفر املرأة للحج

  ١٥٢  .......................................................................  العمرة

  ١٥٢  ................................................................  عيادة املريض

  ١٥٣  ....................................................  الرتغيب يف عيادة املريض

  ١٥٤  ..............................  يارة القبور][يف عيادة املريض وشهود اجلنازة وز

  ١٥٦  ...................................................  [أدعية للشفاء من املرض]

  ١٥٧  ....................................................................  يف النكاح

  ١٥٨  ................................................................  الكتابيةنكاح 

  ١٥٩  .............................................. الويل والشاهدان يف عقد النكاح

  ١٦٠  .......................................................................الشغار

  ١٦٠  .............................................................  يف النكاحالرضا 

  ١٦٢  .........................................................................  املهر



 ١٨٩    الفهرس

  ١٦٣  ........................................................................العزل

  ١٦٤  ...............................................  هاالوعيد عىل إتيان املرأة يف دبر

  ١٦٤  ...........................................................  ما يفسخ به النكاح

  ١٦٦  .....................................................  العقد من غري تسمية مهر

  ١٦٧  ..................................................  ق املرأة كامل املهرمتى تستح

  ١٦٩  ......................................................................  الطالق

  ١٧١  ......................................................................  الرجعة

  ١٧٢  .....................................................................  التحليل

  ١٧٣  ........................................................................  اخللع

  ١٧٤  ............................................................  كلامت يف الطالق

  ١٧٤  ........................................................................  العدة

  ١٧٥  ...................................................................  [اإلحداد]

  ١٧٥  ....................................................................... اللعان

  ١٧٦  .......................................................................  اإليالء

  ١٧٦  .......................................................................  الظهار

  ١٧٦  ......................................................................  الرضاع

  ١٧٨  .....................................................................  النفقات

  ١٧٩  ......................................... قريبه املؤرسمن باب نفقة املعرس عىل 

  ١٨١  .....................................................................  احلضانة

  ١٨٣  ..................................................................... الفهرس

  


